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O trabalho apresenta a avaliação ambiental preliminar de antigas áreas de

disposição de resíduos sólidos no Município de São Paulo, que correspondem aos

primeiros aterros chamados de "sanitários" executados na década de 70. Avalia-se os

impactos ambientais existentes e presumidos, com ênfase â saúde pública, utilizando-

se os seguintes métodos: análise de fotografias aéreas, inspeçöes aos locais e coleta

de informaçÕes disponiveis. Verifica-se como estas áreas estão sendo consideradas no

arcabouço institucional atual, em relação aos mecanismos de controle ambiental e de

planejamento de uso do solo.

Os oito aterros avaliados apresentam impactos ambientais nåo apenas

referentes à contaminação como também de estabilidade geotécnica. Há evidências de

geração significativa de gases e o risco de explosÕes não pode ser descartado. A

principal via de exposiçäo é o contato direto com os resíduos e com o percolado, onde

os maiores riscos encontram-se nos aterros Raposo Tavares e Jd. Damasceno. Outra

via importante é a inalação de substâncias nas áreas ocupadas por residências nos

aterros da Pedreira ltapui e do Jd. Damasceno, nas áreas com uso comercial do

Carandiru e Lauzanne Paulista e nos parques de Raposo Tavares e Engenheiro

Goulart.

A exposição pela contaminação das águas subterrâneas não é muito inrportante

num primeiro momento, visto que os aterros estão em áreas de descargas locais e em

regiões com abastecimento público de água. Os problemas geotécnicos são ma¡s

graves nos aterros de encosta, onde existe s¡tuação de risco, e os recalques

diferenciais causam prejuÍzos econômicos.

Exceto no aterro de Engenheiro Goulart não se encontrou nenhum trabalho

recente sobre estas áreas, o que mostra a necessidade de um programa de

gerenciamento de áreas contaminadas, não só para determinar a prioridade de

recuperação, mas também para realizar um controle do uso do solo, através da

implantação de um cadastro a ser considerado no planejamento urbano, aprovaçäo de

projetos e transferência de propriedades, além de tornar pública a localizaçäo das

áreas. Este aspecto é importante para as áreas ainda livres da Pedreira Cit e Vila São

Francisco.

vi

RESUMO



The work presents the preliminary assessment of old solid waste disposal areas

on the São Paulo city that represents the first landfills called "sanitary" performed in the

decade of 70. The existing and presumptive environmental impacts are evaluated, with

emphasis to public health, using the following methods: aerial photographs analysis,

site inspections and available information collecting. How these sites are being

considerate in the actual institutional framework is verified, as its relationship to

environmental control mechanisms and land use planning.

The eight evaluated landfills presents environmental impacts, not only about

contamination, but of geotechnical stability too. There are evidences of gas significant

generation and the risk of explosions cannot be discarded. The main exposure pathway

is the direct contact w¡th waste and leachate, where the majors' risks are present on the

Raposo Tavares and Jd. Damasceno landfills. Another ¡mportant pathway is the

inhalation of chemicals in the sites with residential use on the Pedreira ltapuí and Jd.

Damasceno landfills, in the sites with services uses on the Carandiru and Lauzanne

Paulista landfills_and in the parks of Raposo Tavares and Engenheiro Goulart.

The exposure for groundwater contamination is not very important at the first

moment, due the sites are in local discharge areas and in regions with water public

supply. The geotechnical problems are more serious at landfills in slope, where risk

situations exist, and differential settlements causes economic injuries.

Except to Engenheiro Goulart landfìll, no recent publication about these sites

were found, showing the necessity of a management program at contaminated sites,

not only to determine the priority of reclamation, but also to realize the land use control

within implementation of the inventory to be considerate at the urban planning, projects

approval and transactions of properties, moreover make public the site localizations.

This aspect is important to the sites not yet occupied of the Pedreira Cit and Vila São

Francisco.

ABSTRACT



1 - TNTRODUçÃO

O tratamento de áreas degradadas pela disposição de resíduos e contaminadas

por indústrias tem sido objeto de grande preocupação em vários países, principalmente

nos mais desenvolvidos, cuja industrializaçäo não levou em conta êste problema e hoje

apresentam grande número de áreas poluídas por substâncias tóxicas. lnfelizmente em

nosso país esta preocupação ainda é muito incipiente, náo se conhecendo a verdadeira

dimensão do problema e sem políticas públicas para a questäo.

Segundo Sanchez (1997), até hoje a atuação dos órgãos ambíentais na questão

de áreas contaminadas, tem acontecido com uma abordagem reativa e corretiva, ou

seja, reação às pressões para atuação em casos já reconhecidos e busca da correção

dos mesmos através de medidas de remediação, freqüentemente apenas

emergenciais, e responsabilizaçäo dos agentes causadores. A Secretaria do Verde e

Meio Ambiente do Município de São Paulo (SVMA) através do seu Departamento de

Controle da Qualidade Ambiental (DECONT), que apoiou esta pesquisa, pretende

alterar esta postura passando a ter uma atuação preventiva e proativa em relaçäo ao

problema.

A poluição das águas (superficiais utilizadas para consumo) e do ar há bastante

tempo são objeto de preocupação da sociedade, possivelmente por serem de vital

importância para a vida humana e claramente visíveis e perceptíveis, sendo

contempladas em vasta legislação e com parâmetros de qualidade razoavelmente bem

definidos. Entrelanto a poluíçåo do solo sempre foi renegada, esquecendo-se da

mobilidade dos contaminantes entre os meios : aqueles que são volatilizados para o ar

e os solúveis ou mobilizados pelas águas subterrâneas. Outras explicações possíveis

são a falta de visibilidade e de efeitos agudos na população que, em geral caracterizam

a poluição em solos e das águas subterrâneas. As legislações internaciona¡s que serão

citadas neste trabalho, em geral, só foram implantadas após eventos ou ac¡dentes com

efeitos graves à saúde pública.

Alguns aspectos conferem maior complexidade à questão de poluição de solos e

também podem justificar a ausência de leis específicas: a variabilidade do meio
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afetado; a dificuldade de se estabelecer padrões de qualidade; custos de despoluição e

o fato do solo ser um bem econômico de propriedade privada.

Quanto à qualidade e grau de contaminação das águas subterrâneas não

existem estudos abrangentes parâ os aqùíferos existentes no MunicÍp¡o de São Paulo,

existindo alguns estudos restr¡tos a loca¡s específicos. Também não existem estudos

relativos aos conflitos de uso do solo, ou seja, problemas resultantes do avanço da

urbanizãção em áreas contaminadas, notadamente ant¡gas áreas industriais e áreas

utilizadas para disposiçåo de resÍduos.

Cleary & Miller (1984), assinalam que a contaminação da água subterânea nos

países desenvolvidos não havia sido detectada até 15 anos atrás, ou seja, início da

década de 70. Posteriormente, com a implantação de programas detalhados de

monitoramento foram detectados traços de compostos orgânicos em poços de

abastecimento nos EUA, quando foram então criados programas governamentais e

uma rigorosa legislação de águas subterrâneas. Correlacionando as industrias e os

processos ex¡stentes entre esses países e o Brasil, os' autores deduzem que os

processos de poluição também devem estar aqui ocorrendo, só não foram pesquisados

e comprovados. Ainda hoje, quase 15 anos após o citado art¡go, tal afirmação continua

válida.

O abastecimento público de água no Município de São Paulo é feito quase que

exclusivamente pela captação de água äuperfìcial, com destaque para os Sistemas

Cantareira e Guarapiranga. Entretanto, a crescente urbanização e seus problemas vêm

comprometendo significativamente a qualidade e quantidade clesses mananciais.

Recentemente a cidade passou por uma cr¡se de abastecimento, sendo necessária a

adoçåo de sistema de rodfzio no fornecimento. Esses fatores indicam que há uma

demanda crescente na perfuração de poços tubulares profundos que captam suas

águas tanto no aqüífero sedimentar da Bacia de São Paulo como no aqtiífero

Cristalino.

Apesar da Lei Estadual no 6134/88, que dispöe sobre a preservação dos

depósitos naturais de águas subterrâneas no Estado de São Paulo, exigir o
cadastramento tanto de poços já existentes quanto para as novas captações, há

evidências que o número de poços seja muito maior. Pacheco (1984) localizou numa

área de 100 Km2 ,um total de 475 poços, sendo apenas 247 cadastrados pelo

2,
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Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Segundo o diagnóstico feito pelo

Comitê da Bacia Hidrográfca do Alto Tietê (2000), existem fortes indicaçöes de que

haja problemas de super-exploração dos aqüíferos na Bacia Sedimentar de Säo Paulo.

Estimativas grosseiras têm mostrado que as extrações devem ascender a782 Mm3lano

(25 rn'/s), resultado do bombeamento der17.500 poços em operâção, dos 25.000 poços

existentes, a maioria no Mun¡cípio de Säo Paulo. Estes valores mostram gue as

extrações estão superando as reservas explotáveis em 30% (índice de 25o/o das

teservas reguladoras). Neste contexto as águas subterrâneas const¡tuem uma reserva

estratégica para o abastecimento público, sendo urgente um programa de controle de

sua exploração, no que se refere aos aspectos de quantidade e qualidade.

Quanto ao controle da qualidade, um dos fatores a serem anal¡sados é a

existência de áreas contaminadas que são fontes permanentes de poluiçåo dos

aqüíferos, cuja recuperação é extremamente cara. As ações de recuperaçåo visando

restaurar a multifuncionalidade dos solos ou a potabilidade das águas são praticamente

inviáveis para nossas cond¡ções econômicas, justificando a necessidade de um

adequado sistema de gerenciamento onde os mecanismr¡s de priorizaçäo devam ser

bastante acurados para a melhor utilização dos recursos, garantindo-se a melhor

prevençåo possível aos efeitos nocivos à saúde pública.

Deve-se considerar uma área contaminada como um caso particular de área

degradada. Para Sanchez (1998), uma área está degradada quando "oconem

processos de alteração das propriedades físlcas e/ou quimicas de um ou mais

compañimentos do meio ambiente". Esta definiçäo é importante, pois no caso de áreas

anligas de disposição de resíduos, como as avaliadas neste trabalho, existem outros

processos de degradação, como recalques, escorregamentos , risco de incêndio e

explosões, que devem ser considerados em conjunto com os processos de

contaminação propriamente ditos. Ou seja, o gerenciamento de áreas contaminadas

deve ter um caráter amplo de proteção à saúde pública, e não enfocar apenas a

proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

No que se refere a resíduos sólidos domésticos, Hassuda (lgg7), ressalta que

os esforços têm sido concentrados na situação atual, cujos problemas residem na

adequação do local de disposição e qual a melhor maneira de fazê-lo do ponto de vista

ambiental. Todavia a questão das áreas já existentes, desativadas ou não, que muitas
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vezes foram mal construídas ou operadas, tem sido pouco abordada, havendo uma

carência de propostas sobre a destinação a ser dada para tais áreas.

2 - OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi avaliar, preliminarmente, os impactos amb¡entais

em antigas áreas de disposição de resíduos do município de Säo Paulo, que

correspondem aos oito primeiros aterros chamados de "sanitários", executados em

meados da década de 70. Os mesmos encontram-se praticamente esquecidos e

poucas vezes são citados em relatórios ou outros documentos, oficiais ou não. A partir

da revisão bibliográfica ¡ealizada e análise dos dados levantados objetivou-se

demonstrar como estas áreas estão inseridas na cidade, caracterizando-as e

sintetizando os impactos ambientais observados e presumidos, realizando uma

avaliação das mesmas em relaçäo aos efeitos à saúde pública com indicação de ações

para posterior investigação confirmatória.

Pretendeu-se também ver¡ficar como estas áreas estão sendo consideradas no

arcabouço institucional em vígor, em relação aos mecanismos de controle ambiental e

de planejamento de uso do solo, analisando os problemas existentes e propondo açöes

possíveis a curto prazo e ações mais complexas a serem incorporadas em um

programa de gerenciamento de áreas contaminadas-

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Definidas as oito áreas de trabalho, foi feito um. levantamento de dados

existentes sobre as rnesmas em diversos órgäos, realizando,se também entrevistas

com pessoas que de alguma forma atuaram na época de execução dos aterros, as

quais forneceram informações complementares aos documentos ou indicaram novas

fontes. A seguir realizou-se análise histórica de fotografias aéreas de fontes e escalas

diferentes, realizadas nos anos de 1940, 1954 e 1967 , da Secretaria Municipal de Vias

Públicas (SVP), 1973, da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), 1994 e

1997, da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA). Naquelas áreas

onde o local de disposiçäo de resíduos estava claramente demarcado, fez-se
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superpos¡ção das fotografias aéreas em software de tratamento de imagem,

delimitando-as na fotografia mais recente.

De posse dos dados foi possível direcionar os trabalhos de campo para verillcar
como estes locais estão sendo utilizados e observar possíve¡s problemas ambientais
visíveis em superfície, como recalques, surgência de percolado, emissöes gasosas,

ocorrência de poços a jusante, danos à vegetação, entre outros, que poderiam indicar o

nível de estab¡lização dos resíduos depositados, assim como observar características
do meio físico, como geologia, relevo, posição do nível d'água, entre outros. Durante as

vistorias realizaram-se entrevistas com algumas pessoas que vivem sobre ou próximas

aos aterros, verificando sua percepçåo do problema. Em alguns casos, durante o
processo, novos dados foram descobertos e novas vístorias foram realizadas. por fim
elaborou-se uma síntese dos dados obtidos, permitindo-se chegar as conclusões do

trabalho.

4 - O GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMIN,ADAS

Segundo Sánchez (f998), há uma grande diversidade no tratamento legal,
administrativo e econômico dado à questão das áreas contaminadas no mundo todo.
As respostas adotadas pelos governos refletem diferentes fatores, tais como a
influência da opiniäo pública e dos grupos de pressão na formulação de políticas
públicas, a importância formal e de fato dos órgäos ambientais perante aos demais
setores de governo, sua capacidade de aplicar a legislação e a proporção em que as
leis preexistentes eram, ou não, suficientes para tratar da questão.

As políticas desenvolvidas normalmente contemplam o estabelecimento de
legislações específicas e de inventários de locais contaminados e suspeitos de
conlaminação, o desenvolvimento de procedimentos de avaliaçäo e priorização, o
desenvolvimento de tecnologias de remediaçåo e a criação de fundos que subsidiem a
remediaçäo de áreas consideradas prioritárias (Cunha,1997).

Exemplos internacionais de gerenciamento de áreas contaminadas são
detalhadamente descritos por Gloeden (rg9g). A seguir apresentam-se resumidamente
alguns exemplos internacionais, enfocando mais diretamente os temas relativos ao

objeto desta pesquisa e mostrando com pouco mais de detalhe as experiências dos
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Estados Unidos e Holanda, que são paises com maior tradição na questão e possuem

um ordenamento em nÍvel nacional.

4.1 - A experiência doa Estados Unidos

O Estados Unidos foi um dos pafses pioneiros na ¡mplementaçåo de ações em

áreas contaminadas, tendo em 1980 estabelecido uma primeira legislação sobre o
tema - o CERCLA - "Comprehensive Environmental Response, Compensation and

Liability Act" (comumente chamado de "Supertund'). Através dele foram destinados,
pala um período de cinco anos, US$ 1,6 bilhôes a serem aplicados em um programa

de remediaçáo dos locais mais críticos existentes no país. Estes recursos eram
provenientes de taxas aplicadas sobre óleo cru e 42 diferentes produtos químicos. Em

1986 foi promulgado o sARA - "superfund Amendments and Reauthorization Act",

disponibilizando mais USg 8,5 bilhöes para o programa de remediação e mais US$ S00

milhões a serem aplicados na remediação de locais contaminados pelo vazamento de

combustíveis de postos de serviços (cunha, 1997). Entretanto as taxas obrigatórias

expíraram em 1995 e as rernediações financiadas pelo Superfund caíram

drasticamente e o congresso não reinstaurará as taxas enquanto não houver uma

reforma da lei, particularmente nos mecanismos de responsabilizaçäo, sendo que

várias propostas já foram apresentadas e nenhuma conseguiu suporte para aprovação
(Dinam,2000).

Os locais contaminados são identificados pela United States Environmental

Protection Agency (usEPA), pelos proprietários ou por outras agências reguladoras.

Em seguida é determinada a prioridade para descontam¡naçäo dentro do plano

Nacional de contingência que usa um sistema de graduação. A Agência busca
identifìcar as partes potenc¡almente responsáveis que deverão pagar pelas

investigaçöes para determinar a extensão da contaminação e providenciar testes e

projetos para tratamento e despoluição, ou entâo deverão reembolsar as despesas do
governo. se os responsáveis não são identificados as despesas são financiadas pelo

Superfund ( Palmer, 1 996).

Segundo Paulson (1990) a EPA incentiva açÕes de curto prazo e interinas de
remediaçäo, visando promover imediatas e às vezes drásticas reduções nos riscos
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amb¡enta¡s e à saúde pública. Entretanto ingerências de outras partes, como vizinhos

ou outras unidades de governo, algumas vezes impedem a implementação deste tipo

de açäo.

Uma das principais características do programa Superfund é sua aplicação

retroativa e a possibilidade de condenação judicial não só do agente causador da

contaminação do solo, mas também do proprietário atual e mesmo de proprietários

passados de áreas contamlnadas, A lei estabelece a responsabilidade objetiva, isto é,

independentemente da existência de culpa, daquele que causar contaminaçáo do solo.

Este princípio jurídico implica que um responsável não pode alegar que determinado

ato de poluição foi decorrente de um evento fortuito, por exemplo um vazamento

acidental. A lei americana também estabelece a responsabilidade solidária dos

causadores da contaminaçäo, ou seja, um só responsável pode ser condenado a pagar

por toda a recuperação, mesmo que tenha contribuído apenas com uma parcela da

poluiçäo. Essa possibilidade ampla de responsabilização, embora facilite o trabalho da

EPA, tem sido um dos principais pontos de ataque ao programat uma vez que tem

dado origem a uma enorme quantidade de açöes judiciais (Sanchez,1998).

Recentemente tem sido aplicada uma flexibilizaçâo das regras através de um

programa chamado "brownfields" que refere-se a áreas que tenham grande potencial

de reutilização, em geral menos tóxicas, onde utilizam-se incentivos financeiros que

facilitam a recuperação destas áreas pela iniciativa privada e sua reutilização, ou seja,

as medidas de remediação são adaptadas ao uso futuro através de uma avaliação de

risco específica para este uso (Beaulieu,'lgg8).

, Principalmente nestes casos utilizam-se também medidas de controle

institucional para limitar atividades humanas em áreas contaminadas ou próximas à

elas; evitando exposição ou garantindo a efetividade das medidas de remediação, Este

tipo de medida pode envolver: uma notifìcação para eliminação da exposição,

manutenção de sistemas usados na remediaçåo, controles de uso da área (proibiçåo

de uso residencial e abertura de poços, p. ex.), exigência de aprovaçäo para alteração

de uso, exigência de registro em cartório, entre outras medidas. Vários problemas são

colocados no uso desta alternativa, dentre os conside¡ados mais significativos citam-

se: restrições de uso ínconsistentes com planos locais, necessidade de estrutura

pública para registrar e acompanhar os controles impostos durante muito tempo,
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brechas na legislação permitindo alterações de uso e pressões da sociedade para

alteração do uso da área (USEPA,1 998).

Para Beaulieu (1998) as exigências feitas para a utilização de uma área com o

critério de avaliação de risco específico para aquele uso frequentemente desanimam os

investidores, que são incentivados a adotar o critério de descontaminação para a
multifuncionalidade. Ainda segundo este autor, os programas de reutilização

conhecidos como "brownfields" são muilo novos e é muito cedo para avaliar seus

impactos.

Um exemplo de regulamento local é o Condado de Santa Clara na Baía de São

Francisco com 15 cidades que, após problemas de vazamentos de óleos e solventes

de tanques enterrados, obriga que sejam instalados poços de monitoramento e
instituído um monitoramento periódico para água, solo e gases no solo ( palmer,lgg6).

Segundo Andrews (1994, apud Lee et at, 1994) näo existem evidências que

relacionem impactos à saúde pública com liberações de subståncias químicas de locais

incluídos no supertund. o que parece ser um aumento de certas enfermidades pode

estar relacionado com a condição sócio-econômica ou herança étnica, pois em geral os

residentes próximos às áreas contaminadas tendem a ser pobres. É interessante notar
a semelhança com nosso país, onde também as áreas contaminadas rem geral estão

nas periferias pobres dos centros urbanos.

4.2 - A experiência da Holanda

Casarini (1997), descreve o sistema holandês, que será resumido a seguir. O
controle da poluição de solos e águas subterrâneas teve inÍcio em 1gg3 com a

formulação de uma lei provisória denominada "soil cleanup lnterim Measures Act", que

foi substituída pela "soil Protection Act" em 1gg4. Existe uma distinção entre casos

antigos de contaminação (anteriores a ollollïT), e os casos conhecidos a partir desta

data, que são regulamentados pela lei de proteção do solo, a qual define um imposto
para gerar fundos para remediaçåo.

Na nova regulamentação de remediação, o governo introduz uma clara divisäo

entre açÕes efetuadas pelo poluidor e pelo poder público. De acordo com o principio
pof uidor-pagador, o responsável pela poluição é obrigado a a(cat com os custos da
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remediação. Quando o poluidor nåo pode ser identificado, o governo pode definir o

proprietário ou arrendatário da propriedade como responsável pela remediação, a não

ser que o mesmo prove que não é o polu¡dof, não tem conexão com este e não teve

envolvimento com a contaminaçåo. As províncias são responsáveis pela aprovaçåo

dos planos de remediação delineados pelos polu¡dores e em casos de falta de

condições de arcar com a remed¡açäo, o governo conduz as açöes necessárias. As

princ¡pais autoridades envolv¡das no planejamento e implementaçâo da remediação

são as províncias e as quatro maiores prefeituras: Amsterdam, Rotterdam, The Hague

e Utrecht. Um aspecto interessante é que o público em geral é informado, através de

anúncios de jornais e folhetos entregues a domicilio, sobre as açôes de remediação

(Casarini, 1997).

As prefeituras são obr¡gadas a comprar as res¡dências da área afetada, se estas

forem construídas antes da contaminaçåo ocorrer. Näo há necessidade dessa compra

se o proprietário for responsável direta ou ¡nd¡retamente pela contaminação, ou se tiver

relacionamento legal com o poluidor. Também fica a Prefeitura desobrigada da compra

se somente a água subterrânea estiver contaminada. Todo aquele que comprar uma

residência ou um terreno, ou pretender construir morad¡as, deve executar análise de

solo e o vendedor deve fornecer todas as informaçôes disponíveis. Construçöes

fecentes devem possuir certificado de que não há contaminação no terreno

(Casarini,'1997).

A Lei de Proteção de Solos previa que a remediaçäo restaurasse a

multifuncionalidade do local, mas recentemente foi aprovada no parlamento uma nova

política de remediação de solos, abandonando esta exigência e permitindo a

remediação de acordo com o uso pretendido. A aplicaçâo do conceito de

multifuncionalidade implicaria num investimento de 50 bilhöes de dólares americanos
para remediar as estimadas 110 mil áreas mais seriamente contaminadas. Como a

Holanda tem gasto 0,5 bilhoes por ano, demorariam 100 anos para resolver o problema

(North Atlantic Treaty Organization-NATO/ Committee On The Challenges Of Modern

Society-CCMS, r998).

A Holanda foi o primeiro país a adotar padrões de qualidade dos solos
(Sanchez,1998). Onde as concentrações de substâncias perigosas são encontradas

abaixo do nívef alvo, o solo é classificado como limpo e multifuncional, isto é, adequado
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para todos os usos. Quando as concentrações estäo entre o nível alvo e o nível de

açâo, o solo é cons¡derado de leve a moderadamente contaminado, onde os riscos são

considerados ace¡táve¡s. onde as substâncias perigosas são encontradas em

concentrações maiores do que o nível de ação, o solo é considerado seriamente

contam¡nado, representando um risco inaceitável à saúde pública. Este risco é

est¡mado pela extensão e natureza do contaminante e pelo tipo de contato deste com

as pessoas (vias de exposição). Ao estabelecer valores de intervenção, pesquisadores

calculam um "risco potencial", no qual se assume que todas as vias de exposição estão

presentes (Casarini, I 997).

A cidade de Rotterdam criou uma estrutura específica para o ,,aftercare,'

(cuidados permanentes após a recuperação) de áreas contaminadas, preocupando-se

com a efetividade das medidas ao longo do tempo e considerando que na prática o

monitoramento não é a única ferramenta a ser utilizada. o " aftercare" inclui aspectos

como: uso do solo, administração, Ieis, fìnanças, relações entre os proprietários e
usuários, hidrogeologia, toxicologia entre outros elemenlos, que necessitam ser
integrados em um eficiente plano. Até o momento 400 locais haviam sido identificados

e, após priorização dos locais de maior risco, 60 estavam com projeto sendo realizado

(Berendsen, 1998).

4.3 - Outros exemplos

Na Alemanha apenas recentemente foi aprovada uma lei federal de proteção de

solo, mas vários estados já possuíam suas próprias leis e o país possui larga tradiçäo

na questão, com elevado núrnero de profissionais e empresas atuando no setor,

havendo um grande número de tecnologias de remediação disponíveis (cunha,lggT).

A lei de proteção do solo entrou em vigor apenas em março de 19g9 e define o que é
contaminação do solo e quem são os responsáveis pela recuperaçäo. um aspecto
interessante é que há uma clara distinção entre áreas contaminadas já existentes e a
proteção da contaminação do solo. se o solo é contaminado após a vigência desta lei,

a descontaminação terá prioridade sobre outras medidas de recuperação (Bachmann,

2000).
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As seis agências de água da França säo responsáveis pela política de áreas

contaminadas, principalmente o suporte técnico e financeiro para as açÕes de

remediaçáo. È coletada uma taxa de todos os consumidores da bacia e parte deste

fundo é usado para remediação de sítios órfåos, nos outros é aplicado o princípio do

polu¡dor-pagador (Feuillet, 1995). Além desta taxa em 1995 foi adotada uma taxa sobre

"resíduos industriais especiais" cuja fìnalidade exclusiva é financiar a remediação de

sítios contaminados órfãos. A legislação francesa também impõe às indústrias que

cessam suas atividades a exigência de recuperar o local para outros usos, devendo

apresentar às autor¡dades uma descriçåo das ações que serão empreendidas, corno

por exemplo : a remoção ou eliminaçäo dos produtos perigosos e resfduos produzidos;

a despoluição dos solos e águas subterrâneas eventualmente poluídas e o

monitoranrento proposto (Sánchez,1998). Até o final de 1 997 metade dos

departarnentos tinham iniciado seus inventários de áreas contaminadas. São

esperadas entre 200 mil a 300 mil áreas suspeitas (NATO/CCMS,199B).

No 'Reino Unido a questäo de áreas contaminadas foi considerada no

"Environmental Protection Act" de 1990. Entretanto tem sido considerada a

necessidade de um regime específ¡co gue lazia parte de um projeto de lei de 1995. A

lei de 1990 obriga planejadores locais a considerar a questão de áreas contaminadas,

assim como a verificação de possível contaminação em novas construções (Denner,

1995). A mesma lei também estabelepia um cadastro público de locais contaminados,

no entanto este cadastro foi tão mal recebido pelo setor imobiliário e financeiro que não

foi posto em prática e acabou sendo revogado por uma emenda de 1gg5 à lei que o
havia instituído (Lewis, 1995 apud Sanchez,1998). A falta de uma legislação específ¡ca

tem feito com que os empreendedores decidam apenas com bom-senso se devem

utilizar uma área contaminada, ou não. os procedimentos adotados pelas autoridades

são muito variados e confusos entre os diferentes departamentos, causando frustração

entre os investidores (Syms, 1 998),

Até 95 não existia uma legislação nacional de áreas contaminadas na ltália, por

esta razäo a reg¡âo da Lombardia estabeleceu sua própria lei que além das

considerações usuä¡s, inova na responsabrlizaçâo do proprietário da área, não

necessariamente o poluidor. Caso este sinta-se injustiçado deverá processar



judicialmente os responsáveis. Este mecanismo agiliza as ações de remediação

(Carella & Chiappini, 1995).

Na Bélgica, segundo Nijs (1995), o gerenciamento ambiental é feito por regiöes

com leis específìcas para cada uma delas. A regiäo de Flandres aprovou um decreto

em fevereiro de 1995 onde é dada especial atenção ao registro de locais

contaminados, restrições ao uso do solo e proteção aos compradores de possfveis

áreas contaminadas. Um aspecto interessante é a distinção entre poluição nova e

histórica. Para o primeiro caso são aplicados padrões para se avaliar a necessidade de

remed¡ação. Para poluiçöes históricas a remed¡ação somente será imposta em casos

de 'sério risco", para os quais também possuem padrões, ou em casos específicos

uma detalhada avaliaçäo de risco pode ser solicitada.

Um exemplo de aplicaçäo de lei de caráter local refere-se à cidade de ïoronto

no Canadá que incluiu em 1992 em seu regulamento de demolição a possibilidade de

exigência de estudos de caracterizaçåo se houver suspeita que o local esteja

contaminado por atividades industriais no passado ou mesmo se houver possibilidade

de presença de substâncias perigosas (Sánchez,1998).

4.4 - A Experiência B¡asileira

No Brasil, a gestâo das áreas contaminadas foi delineada apenas prevendo a

proteção das águas subterråneas (Hassuda,1997). Nessa linha foram realizados

mapeamentos de vulnerabilidade de aqüfferos e implantadas redes de monitoramento

de qualidade, mas desconhece-se legislações específìcas que controlem ,por exemplo,

o uso do solo a partir destes dados.

Na Bacia do Alto ïietê (BAT), que corresponde bas¡camente à Região

Metropolitana de São Paulo, conforme o diagnóstico realizado pelo Comitê da Bacia

Hidrográfica do Alto Tietê (2000), a despeito da grande e densa ocupação antrópica,

poucos casos de contaminaçäo de aqüíferos foram reportados. lsto pode estar

relacionado à existência de um número reduzido de casos de degradação dos

aqüíferos ou à falta de estudos que os identifiquem. Até o momento, nenhum estudo

sistemático de avaliaçåo da qualidade das águas subterrâneas foi desenvolvido na

região da BAT e é certo que devem existir muito mais casos de contaminaçäo do que



os conhecidos. Ainda segundo o diagnóstico do Comitê näo existe um consenso entre

os técnicos sobre qual deveria ser a estratégia para a monitoração da qualidade dos

reservatórios aqüíferos.

No Estado de Såo Paulo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

(CETESB) há quase 10 anos trata de problemas individuais de contaminação do solo e

águas subterrâneas. Com o projeto de Cooperação Técnica: "Áreas Contaminadas"

(AC) executado desde 1993 com a agência alemã de cooperaçáo para o

desenvolvimento - GTZ, a CETESB visa dar uma abordagem institucional mais

abrangente ao assunto, com o objetivo de internalizar um gerenciarnento de áreas

contam¡nadas (Gloeden et al., 1997). Este gerenciamento proposto é constituído por

dois processos básicos, com suas respectivas etapas (Gloeden, 1999) :

1o) Processo de identificação de áreas contaminadas:

. definiçao da região de interesse;

. identificaçáo de Areas Potencialmente Contaminadas (AP);

. avaliaçãopreliminar;

. investigação confirmatória.

2o)Processo de recuperação de áreas contaminadas:

. investigaçäo detalhada;

. avaliação de risco;

. investigação para remediação;

. projeto de remediaçâo;

. execução da remediação;

' monitoramento.

Recentemente foram propostos valores de referência de qualidade e intervenção

para solos e águas subterråneas pela CETESB. A função destes valores é prover uma

orientação quantitativa no processo de avaliação de áreas contaminadas, devendo a

análise de risco caso a caso ser utilizada no processo de tomada de decisão sob're a

necessidade, urgência e alvo de remediação, com vistas à proteção da saúde humana,

Portanto antes de se partir para uma avaliação detalhada, aplicando-se modelos de
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análise de r¡sco, os quais envolvem altos custos e grande espec¡al¡zação, aplica-se a

lista orientadora de valores de referência de qualidade (Casarini,2000). A proposta não

diferencia áreas contaminadas antigas de fontes de poluiçåo ativas que eventualmente

causem uma contam¡naçäo.

Segundo Dias (2000), para a proposta de valores de intervenção para solos foi

adotada a metodologia holandesa, baseando-se em análise de risco (com o modelo

matemático C-soil), para uma área contaminada hipotética conservativa, em quatro

cenários de uso e ocupação do solo : área de proteçâo máxima, agrícola, residencial e

industrial. Para as águas subterrâneas foi proposta a adoçäo do Padrão de

Potabilidade da Portaria 36 de 1990 do Ministério da Saúde. Para as substâncias que

não constam da citada Portaria o valor de intervenção foi derivado com base no valor

de intervenção para solos em cenário agrícola, considerando-se a lei de equilíbrio das

fases do solo e um fator de diluição e atenuação (DAF) igual a 10. O autor c¡ta que não

foram encontrados dados nacionaÍs para a grande maioria das variáveis utilizadas no

modelo matemático, utilizando-se então dados intemacionais.

No Brasil, e particularmente no Estado de São Paulo, apesar dos projetos e

propostas realizados pela CETESB, falta uma polltica para áreas contaminadas que

seja expressa em legislação adequada. E pode-se considerar que os efeitos sociais em

nosso país em relação a este problema são mais graves, pois em geral os terrenos

contaminados são ocupados por.pessoas carentes, ocorrendo uma associação dos

problemas devido à exclusäo social, como falta de saneamento, falta de acesso a

serviços de saúde, entre outros. Os casos que surgem, frequentemente em situaçöes

emergenciais, såo tratados de modo isolado, sem uma política para enfrentamento do

problema, o que resulta em soluções bastante díferenciadas conforme a conjuntura do

momento. No acompanhamento recente de um caso crítico de contam¡nação por HCI-ì

(hexaclorociclohexano, popularmente chamado de BHC), em um loteamento

clandestino na zona leste de São Paulo, pôde-se perceber a necessidade de uma

polftica para o gerenciamento de áreas contam¡nadas.

A contaminação foi identificada em abril de 97, pelo forte odor no local recém

ocupado clandestinamente por moradias em área de antiga indústria desativada. Os

responsáveis pela contaminação, assim como os atuais proprietários, não foram

identificados, e nenhuma medida de caráter preventivo foi efetivamente tomada pelos



órgãos públicos, limitando-se uns a informarem os outros por suas "atribuições legais".

Em agosto uma escavação para implantação de rede de esgotos expôs HCH "in

natura", em torrÕes, configurando uma s¡tuação emergencial, implicando em risco de

vida por ingestão acidental. A partir daí iniciou-se um atribulado contato entre órgãos

estaduais e municipais com vários conflitos de competência. Pode-se explicar parte

destes conflitos pelo fato de não ser uma emergênc¡a típica, ou seja, nåo foi por

exemplo um acidente com transporte de substâncias perigosas, onde os bombeiros e

outros órgäos têm competências claras. Os próprios órgäos ambientais (CETESB e

SVMA) não sabiam exatamente qual setor acompanharia o æso: de emergência, de

resíduos, de controle ou de recuperação de áreas degradadas.

Conseguiu-se o isolamento da área e, enquanto se discutia como fazer a

remoção do resíduo, o proprietário (representante legal do espólio da indústria) se

apresentou. A CETESB pôde responsab¡lizá-lo, independentemente da culpa pela

contaminaçäo, através da Lei Estadual n.o 997, regulamentada pelo Decreto Estadual

n.o 8.468, ambos de 1976, exigindo a remoção do resíduo e execução de um plano de

recuperação.

Por fim, o proprietário se mostrou incapaz de realizar a remoção emergencial

que ficou a cârgo dos érgãos envolvidos, sendo o resíduo removido para um depósito

provisório, encapsulado com manta de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com 2

mm de espessura, no Aterro Sanitário São João, fora da massa de resíduos

domést¡cos. Näo foi possível uma solução defìnitiva devido à falta de recursos

específicos para este fim naquele momento.

Apesar da possibilidade de aplicação do Decreto Estadual citado, este é pouco

específico para áreas contaminadas, referindo-se em seu título lV: "Da Poluiçåo do

Solo" apenas a resíduos e somente com 6 artigo$, verificando-se a necessidade de

uma legislação específica para áreas contaminadas, diferenciando-as de fontes de

poluição ativas e definindo claramente o órgão público responsável.

Este órgáo deve possuir uma estrutura específica e interdisciplin ar paÍa o
tratamento deste tipo de problema, visto que, como d¡to por Diegues (1995), "os órgãos

govemamentais, em geral, reproduzem a compartimentalização existente enfre seus

depañamentos quando se propõem a estudar as quesfões ambientais". Outro aspecto

fundamental é a necessidade de participação da sociedade em todo o processo,



principalmente porque o assunto "áreas contaminadas" envolve noções de risco, cuja

percepção é muito diferenciada e näo se resume a uma definição técnica. Novamente

citando Diegues (1995): "os resultados... devem ser submetidos à crítica da sociedade,

dentro de processos de consultas democráticas, as mais abe¡ías possíverb. Essas

devem incluir sobretudo a opinião das populações afefadas pelos. processos de

degradação ambiental".

4.6 - Aspectos Gerais

Uma questão importante se coloca pela análise dos exemplos verificados. É

imprescindível para o gerenciamento de áreas contaminadas definir o que é
contaminaçâo e qual o nível de remediação desejado para uma determinada área.

Nesse sentido há uma contraposição entre a abordagem da análise de risco e a

adoção de padrões de qualidade.

Segundo Sánchez (1998), a análise ou aval¡ação de risco é uma ferramenta

empregada para avaliar o grau de contaminação de um local e estabelecer as medidas

de recuperação necessárias. Contrapõe-se ao uso de padrões de qualidade, no sentido

que a mesma concentração de determinada substância no solo pode representar riscos

diferentes à saúde em dois locais diferentes, em funçåo de suas características

especíllcas que afetaräo a disponibilidade e a mobilidade do poluente, e como

conseqüência, a exposição das populaçöes. A análise de risco pode fornecer uma base

mais confiável para as decisões de remediaçäo, embora necessariamente assuma

hipóteses simplificadoras ou conservadoras, que tornam os resultados passíveis de

manipulação.

Os padröes de qualidade ajudam na identifìcação de áreas contaminadas e na

seleção prévia dos casos mais graves e possuem outras vantagens como: facilidade e

rapidez de utilizaçäo, compreensão das questöes de poluiçåo de solos por leigos e

introduz uma dimensäo não negociável, reduzindo o espaço de influências políticas

(Sánchez,1998). Provavelmente a adoção conjunta das duas abordagens seja a forma

mais apropriada, funcionando a análise de risco como um complemento para os

padrões de qualidade. A agência ambiental de São Paulo, a CETESB, está propondo

este modelo como citado anteriormente.

t6



Segundo Beckett (1993), em geral, risco é visto como sendo função de dois

grandes fatores: probabilidade que um evento, ou série de eventos de várias

magnitudes, ocorra e a conseqr¡ência deste(s) evento(s). Para eventos relativarnente

freqüentes pode-se calcular facilmente a probabilidade. Por exemplo, na lnglaterra o

risco de morte por acidente de trem é de 0,45 a cada 10 bilhöes de quilômetro viajado,

enquanto que para carros é de 7 morles para a mesma quantidade de viagens.

Entretanto, para áreas contaminadas raramente ocorrem eventos perigosos e seus

efeitos em geral são lentos e difíceis de medir. Ainda segundo este autor a avaliação

de risco de áreas contaminadas não pode ser baseada somente no cálculo de

probabilidades sem levar em conta atitudes públicas de aceitação do risco, que

depende da percepção do mesmo pela população, o que é extremamente difícil de se

quanlificar.

A questão do risco ao Meio Ambiente é bastante controversa, em geral admite-

se algum nível de contaminação dependendo da importância do meio afetado.

Anderson (1990), cita situaçöes onde a remediação näo seria desejável:

r Os custos para a sociedade para a limpeza da ârea são tão altos que

näo compensam os benefícios esperados em termos de saúde pública, bem-

estar e estabilidade ecológica;

. O recurso confaminado não é usado e tem baixo potencial de ser

usado no futuro;

. A contaminação não irá degradar o meio amb¡ente em níveis inseguros

e insalubres.

Reconhece-se hoje que a tecnologia disponível não pode alcançar os níveis

desejados de remediação para as águas subterrâneas na maioria dos casos, porque os

métodos sempre deixam uma contaminaçåo residual, em geral relacionada à fase

líquída não-aquosa (non-aqueous phase liquids - NAPL's). O método mais usado pelo

SuperÍund, nos Estados Unidos ainda é o convencional bombeamento e tratamento.

Outras tecnologias de tratamento ln sdu como biorremediação ou air sparging, são

utilizadas em apenas 6% dos casos (NATO/CCMS,l998).
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Uma forma de gerenciar o problema de áreas contaminadas, princ¡palmente

considerando-se o alto custo de remed¡ação das águas subterrâneas, é adotar o

conceito de perímetros de proteção para poços (PPP's) de abastecimento de modo

inverso, ou seja, criar¡am-se áreas de proteção a partir da fonte de contaminaçäo

conhecida, estudando-se as características da pluma de contaminação. A definição de

áreas de proteção para poços apresenta uma dificuldade que é a necess¡dade de

considerar qualquer contaminante, os quais na verdade possuem condições de

transporte e atenuaçâo muito diversas. Nesse sentido o enfoque a partir da fonte de

contaminaçäo é mais objetivo, pois estuda-se uma gama de contaminantes

conhecidos, inclusive podendo-se monitorar as condições reais de avanço da pluma

para a definição da área de proteção.

Rebouças ef a/. (1994) colocam como uma das conclusões do trabalho de

Diagnóstico Hidrogeológico da RMSP: "Em tomo de fontes potencialmente poluidoras

faz-se mister a determinaçäo de perímetros de controle, dentro dos qua¡s fica proibido

peiurar poço para água de consumo humano". Para Hirata (1994) o traçado do

perfmetro de influência da atividade potencialmente contaminanle (PIAPC) deve levar

em conta os mesmos critérios para definição de PPP's.

Conforme Cleary (1992), a escolha do critério de delineaçåo da ârea de proteçâo

para poços depende da capacidade técnica e administrativa do órgão responsável em

considerar o maior ou menor número de processos que controlam o movimento da

poluiçao na água subtenânea. Dependendo desta capacidade pode-se adotar desde

critérios mais simples até soluçöes sofisticadas. No caso de proteçäo contra fontes de

contaminação oco[re o mesmo fato: dependendo do conhecimento existente sobre a

pluma de contaminaçäo e das características hidrogeológicas, poderiam-se adotar

desde métodos simples como o de Raio Fixo Arbitrário ou até métodos numér¡cos

complexos de fluxo e transporte, que levem em conta heterogeneidades existentes.

Nestas áreas definiriam-se restriçöes de uso do solo, como por exemplo proibiçäo de

abertura de poços de captaçâo de água subterrânea, proibição de escavações que

interceptassem o aqüífero contaminado, entre outras.

Esta pesquisa enfoca mais detalhadamente duas fases do gerenciamento de

áreas contaminadas, conforme CETESB (1999a): a Avaliaçáo Preliminar e a

lnvestigação Confirmatória, e alguns aspectos sobre recuperação.



O objetivo da etapa de avaliação preliminar é a realizaçâo de um diagnóstico

inicial das áreas potencialrnente contaminadas, o que será possível realízando-se

levantamento de informações disponíveis sobre as áreas e inspeçÕes de campo- Os

dados coletados servem de base para o planejamento das operações seguintes, como

por exemplo a definiçäo dos pontos de coleta de amostras e a profundidade de

investigaçäo, entre outros. Podem também ser obtidas evidências que indiquem a

necessidade de adoção de medidas emergenciais, visando a proteção da saúde da

população ou outros bens a proteger. Objetiva também formular hipóteses sobre as

características da fonte da contaminaçåo, prováveis vias de transporte, distribuição

espacial e prováveis receptores. A investigação confìrmatória é feita através de

métodos de screening que são levantamentos expeditos que tem como função

confirmar ou não a suspeita de contaminação numa determinada área de interesse,

através de técnicas que economizam tempo e investimentos (CETESB, 1999a).

Em USEPA (1996) encontra-se a descriçåo do processo para estabelecimento

de um modelo conceitual para uma área contaminada, através de métodos de

screening. Um aspecto ressaltado refere-se a necessidade de identificar e caracterizar

todos as potenciais rotas de exposição e receptores, considerando as características

da área, cenários relevantes de exposiçäo e propriedades dos contaminantes

presentes. Numa área de uso residencial as seguintes rotas de exposição devem ser

consideradas, sendo as três primeiras as mais comuns :
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ingestâo direta;

inalaçäo de voláteis e poeiras;

¡ngestão de água contaminada;

ingestão de alimentos produzidos na ârea;

absorçäo dérmica.

5 - ÁREAS GoNTAMINADAS PELA DIsPosIÇÃo DE REsiDUos

As antigas áreas de disposição de resíduos criadas sem nenhum controle, e

assim como as atuais instaladas e/ou operadas irregularmente, certamente

representam um grande risco ambiental. O termo "áreas contaminadas" será utilizado,
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visto que a contaminação é o pr¡ncipal problema destes locais, que entretanto

apresentam outros processos de degradação ambiental.

Na Região Metropolitana de São Paulo, de âcordo com o projeto CETESB/GTZ,

foram cadastradas 116 áreas de disposiçáo de resíduos, somando cerca de 20 km2 de

superflc¡e e lOO milhões de m3. A ma¡or parte dos locais estão nas porçöes limftrofes,

entre o Municíp¡o de Såo Paulo e municíp¡os vizinhos; em 50% dos casos há ocupação

humana em menos de 50 m de diståncia (Hasssuda,l ggT). Destas áreas, 27

encontram-se no Município de São Paulo e 1l são reconhecidas oficialmente como

unidades de destinação da prefeitura, antigas ou atuais, sendo as restantes

consideradas clandestinas. Das oito áreas objeto desta pesquisa, três constavam do

citado cadastro (CETESB, 1999b): Lauzanne, Pedreira ltapu¡ (como Lixão de ltaquera)

e o Parque Raposo Tavares.

Conforme Fleeming (1997), a herança industrial da Europa cr¡ou em torno de 60

a 120 mil aterros de resíduos, os quais ocupam entre 800 a 17OO Km2 de terras.

Somente uma pequena proporção estava em operação. Näo existe um conhecimento

detalhado dos impactos ambientais desses antigos aterros na qualidade do ar, solo e

água. Estimou-se que todos os aterros da Europa geravam em torno de 12,5x10e m3 de

gás anualmente e apenas uma pequena parcela era recuperada. A quantidade de água

subterrânea poluída aumenta entre 1 a 1oo/o ao ano e as áreas contaminadas entre

12OO a 12000 Km2 por ano.

São estimados mais de 50.000 aterros inativos nos Estados Unidos e estima-se

que 80% estâo poluindo as águas subterrâneas, segundo Lee et al (lgg5). Só na

califórnia existem mais de 2.200 aterros ativos e inativos. Para o autor, os altos custos

das medidas de remediaçåo, da ordem de várias centenas de milhares de dólares por

acre, faz com gue as agências ambientais nåo sejam muito agressivas na aplicação

dos regulamentos existentes. Em alguns casos faltam normas regulàmentadoras, em

outros apenas vontade da agência ambiental. Por esta razâo, a maior¡a dos atenos nos

Estados unidos continuam poluindo as águas subterrâneas e deveriam ser destinados

recursos, pelo rnenos, para implementar coberturas impermeáveis de forma geral, e em

alguns locais sistemas de bombeamento e tratamento.

Na cidade de New York foí feita pesquisa para localizar os anfigos aterros (não

só de resíduos) através de mapas topográficos, compreendendo o perfodo de 1944 atê
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1994 (Walsh & LaFleur, 1995). Foram identificados 45.650 acres de aterros, cerca de

20o/o da área do estudo. Não existem dados sobre todos, mas a literatura indica que os

resíduos sól¡dos mun¡cipa¡s foram uma importante fonte para estes aterros. pôde ser

observada uma tendência de distribuição e$pacial e espessura de acordo com o tempo:

sondagens feitas em 1 0 aterros de resíduos mostraram que os anteriores a 1gS0

contém grande quantidade de cinzas de carvâo e são pouco espessos (3-7 m) não

evidencíados na topografia; os do período seguinte possuem muita matéria orgânica,

espessuras de 16 a 27 m e formam pequenas montanhas. A maior parte deles

encontram-se em áreas úmidas, de inlluência de maré, próximos a grandes corpos

d'água, favorecendo o transporte lateral do percolado e descarga local para a água

superficial. os autores concluem gue os padrões verificados de acordo com o tempo

devem influenciar a composição química do percolado e que são necessários mais

estudos para caracterizar a importância ambiental destes depósitos, tanto em estudos

locais, como regionais, de águas subterrâneas, superficiais e sedimentos.

5.1 - Avaliação Ambiental de Aterros de Resíduos Domésticos

A geração de gases e de percolado pela decomposição dos residuos, sâo os
principais causadores de problemas ambientais. As fases de decomposição e suas

respectivas características químicas são descritas abaixo:

Etapas da decomposiçåo de resíduos em aterros sanitários (baseado

em Schalch,1984 e Rhyner el a/.,1995):
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1a fase - matéria orgânica complexa é hidrolisada a compostos

mais simples, pela açäo de exoenzimas, na fase de decomposição

aeróbia;

2a fase - bactérias acidogênicas transformam a matéria orgânica

hidrolisada em compostos maís simples, como ácidos orgânicos,

alcoóis, gás carbônico e hidrogênio, o PH reduz e sa¡s são

solubilizados. O aumento da condutividade é uma evidência;
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. 3a fase - bactérias metanogênicas, estritamente anaeróbias,

transformam os produtos finais da segunda etapa em metano e
gás carbônico, principalmente.

A figura 1 descreve a variação dos parâmetros químicos em uma decomposição

hipotética de resíduos domésticos em aterros sanitários em relaçäo às fases citadas.
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Figura I - Variação de alguns parâmetros químicos durante a
decomposição de resíduos domésticos em aterros sanitários (Adaptado
de Ham, 1979, apud Rhyner ef a/,1995).

O ponto crítico do processo é a última etapa, visto que as bactérias

metanogênicas säo muito mais sensíveis âs condições desfavoráveis do meio que as

acidogênicas. Para que haja decomposição contínua, faz-se necessário um equilíbrio

adequado entre as bactérias formadoras de ácido e de metano. Existem condições

l" f'ase 2" fase 3' fhse
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ideais de desenvolvimento das bactérias metanogênicas, de temperatura, pH,

nutrientes, umidade e outros. A umidade não deve exceder 7oo/o, îem cair abaixo de

4oo/o. Materiais tóxicos inibem o precesso, tais como metais pesados e sais como

sódio, potássio e magnésio (Schalch, 1984).

Valores médios da composição de percolados no Brasil e Estados Unidos são

mostrados na tabela 1, comparando-se com valores obtidos em aterros antigos, com

mais de 20 anos. Verifica-se que as concentrações da maior parte dos parânetros nos

aterros recentes do Brasil são rnenores que a média dos Estados unidos. outro
aspecto interessante é que nem todos os parâmetros diminuem nos aterros äntigos,

como alguns metais pesados e o nitrato, que aumentam sua concentração. Estes

números são apenas indicatívos e devem ser analisados com ressalvas, visto a
diversidade de condiçöes dos atenos e complexidade química do próprio percolado,

que inclusive apresentâ variações diárias na sua composiçäo, dificultando a

comparação.

Segundo Smith (1993), a qualidade do percolado pode ser indicativa do
progresso da decomposição e do potencial de geração de gás. por exemplo, um aterro

na fase metanogênica estável, com alta atividade, possui uma razão entre a Demanda

Bioquímica de Oxigênio e a Demanda Química de Oxigênio (DBO/DOO), em média,
igual ou menor que 0,3. A degradação anaeróbia continua e esta razão cai para 0,1, ou

menos, índicando a presença de substâncias difíceis de serem degradadas. Entretanto

uma razáo DBo/DQo pequena pode também indicar a presença de materíais tóxicos

inibindo a degradaçäo.

A avaliação de geração de percolado a longo prazo é um grande problema. O
método mais usado é o do balanço hídrico, com variações. Entretanto estudos

mostraram diferenças de 83 a 1543% nos valores previstos em relação aos

efetivamente medidos. Este aspecto é importante não só do ponto de vista do controle

ambiental, mas também para a previsão de recursos para o aftercare, que é o perfodo

que o responsável pelo aterro é obrigado a monitoráJo. A agência ambiental americana

obriga a reserva de fundos para a manutençåo do aterro por 30 anos após o
fechamento (Bagchi, 1 990).

23
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TABELA 1 - VALORES INDICATIVOS DA COMPOSIçÃO OUíMICA DE

PERCOLADOS DE ATERROS SANITÁRIOS NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS.

PARÂMETRO

PH

DBO

DQO

TOC

Nitr- Nitrato

ATERROS DO BRASIL (1}

aterro recente
(1 ano)

Nitr. Amoniacal

Ortofosfato

Cloretos
Sulfatos

6,9

Sódio

4286

l\¡aqnésio

6050

aterro ant¡go
(+ de 20 anos)

Cálcio

2040

Cromo

0,77

Ferro

Níquel

ATERROS DOS ESTADOS UNIDOS 
(2}

0,16

7,1

Cobre

55

Zinco

96

214

Cådmio

1590

38

Variaçåo

Chumbo

215

85

Obs. : a) valores em mg/l;

b) só foram cons¡derados os parâmetros constantes nas duas tabelas-fonte.

Fontes:
(1) CETESB (1992, apud HASSUDA,1997), näo especificado o número de aterros
analisados
(2) CH2M Hill (1989, apud LEE et al, 1994), baseado em 83 aterros durante a década de
80, não especificâdo se ativos ou não.

Existem várias dificuldades no adequado mon¡toramento da água subterrânea,

em geral relacionadas à dificuldade de conhecimento das heterogeneidades do

aqüífero. Principalmente em meio fraturado é muito difícil detectar a contaminação, o

percolado pode passar pelas fraturas, como em condutos, através do sistema de poços

de monitoramento, podendo at¡ngir distâncias consideráveis. Os altos custos

associados com a tentativa de limpeza de águas subterrâneas contaminadas por

34

700

1000-30.000

5-7 ,5

0,3

0,09

1000-50_000

520

38

700-10.000

0,03

380

0,03

0,1-10

o,20

35

100-400

média

230

0,01

0,5-50

0,02

0,08

100-2000

6,3

0,1

10.500

10-1000

0,03

200-1500

15.000

0,15

3.500

30-500

0.95

100-3000

0,005

4

300

0,05-1

0,06

10-1000

30

980

0,1-1

380

o,o2-1

700

0,5-30

0,00't-0,'t

700

1000

0,1-1

0,9

430

0,5

0,5

21
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aterros de resíduos domésticos fez com que a EPA concluísse que poços de

abastecimento contaminados desta forma, deveriam ser abandonados (Lee ef a{
1es3).

Parker ef al (apud Palmer,1996) mostrou que DNAPL's (fase líquida não-aquosa

ma¡s densa que a água) podem mover-se em fraturas em fase imiscível e por difusão

entrar na porosidade da matriz da rocha. Tanto DNAPL como LNPAL (fase líquida não-

aquosa mais leve que a água) podem ficar retidos em fraturas descontínuas e liberar

baixas concentrações para a água subterrânea por longo tempo, tornando o processo

de limpeza longo e difícil. Estes tipos de substâncias orgânicas são preocupantes, pois

em baixas concentrações causam problemas à satide e em geral são persistentes no

meio ambiente.

Por estas dificuldades, conforme Lee ef a/. (1993), uma atenção particular deve

ser dada parà garantir que os aterros existentes não causem mais degradaçäo, e que

todas as contam¡nações existentes, independentemente de existir iminente perigo ao

abastecimento, sejam limpas, tanto quanto possível, próximas aos valores naturais.

Gandolla ef a/. (1998), mostra exemplos de migração de gases a partir de

aterros e cita que já foi deteclado biogás à distância de até 1500m. uma forma de

detectar a presença de gás é a morte da vegetação, pois a oxidação do metano reduz

a quantidade de oxigênio nos poros do solo, sufocando as raízes e fazendo com que a
planta morra. Termografia aérea é outro método de detecção indireto, pois as áreas

com presença de gás geralmente possuem temperaturas mais altas. A utilização de

sensores remotos hiper-espectrais, que detectam pequenas variaçöes na vegetação, é
uma nova furramenta que ainda está sendo testada para migração tanto de gás como

de percolado, mas que deverá ter grande avanço nos próximos anos (Cummins ef a/,

1998). Certamente estes métodos não substituem as medições diretas, mas

possibilitam um melhor planejamento e reduzem tempo e custo. Todavia têm utilização

restrita em áreas urbanizadas.

Na lnglatena recomenda-se não construir perto de atenos pelo menos até 20

anos após sua conclusão, mantendo-se uma distância de s0 metros de sua borda e de

10 m para jardins. Nos aterros mais antigos deve ser feita investigaçäo para verificação

da presença de gás a concentraçÕes menores que 1o/o em volume total. Nos Estados

unidos adota-se a concentração de 1,25o/o de metano em volume, como valor a partir
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do qual säo necessárias medidas de remediação para nova ocupação da área. Estes
padröes são considerados muito rígidos pois levam em conta um potencial de rápidas

mudanças nas concentrações de gás no aterro (smith, 1993). É muito difÍcil avaliar o

risco por emissões de gases porque, por exemplo, a concentração de gás no solo pode

variar algumas ordens de magnitude em poucas horas. portanto é necessário medir a
taxa de emissão de gás e näo apenas concentrações. o problema é que existe muita

confusäo sobre o que significa "taxa de em¡ssäo" no conte)do de um aterro. os
métodos são muito diversificados e geralmente inadequados, o que tem causado

muitos problemas nas avaliações de risco. Estudos tem mostrado que sistemas
passivos apenas com drenos com materiais granulares e tubos nåo são suficienfes

como medidas de proteçáo para uso residencial, sendo necessária a associação com

membranas resistentes aos gases ou adoção de pisos suspensos (Garvin ef al, 19gg).

No Brasil, segundo Oliveira et al (1998), existem poucos dados sobre
quantidades de metano emitidas em aterros e discute-se muito o tempo do processo de

decomposiçäo, tendo em vista sobretudo as características do lixo urbano com grandes

porcentagens de matéria orgânica e a variabilidade das condições rneteorológicas de

cada região. lsto faz com que os modelos matemáticos utilizados em outros países não
possam ser simplesmente adotados, por causa das diferenças significativas nas

condições ambientais e na composição e umidade do lixo.

Na Alemanha, Kabbe ef a/ (1995), relatam que existe pouco conhecimento sobre

o comportamento de longo prazo dos aterros, o que complica um adequado
gerenciamento para ocupaçäo posterior destes terrenos. As previsöes de duração do
período de cuidado após o fechamento vão de poucas décadas até séculos. Em um
projeto desenvolvido para investigar o comportamento das emissões de aterros foram

estudados, em uma primeira fase, três locais que rnostraram grande dispersão na taxa
de degradação da matéria orgânica. A partir de valores iniciais na deposição de 200 a
300 gramas de matéria orgánica por quilo de resíduo (considerando apenas a fraçáo
sólida menor que 20 mm), estes valores caem, após 10 anos, para valores na faixa de
50 a 150 g/Kg, mostrando grande variabilidade e possibilidade de baixas taxas de
degradação. Segundo os autores os estudos continuariam com aterros fechados entre
20 e 50 anos.
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Chazin ef al (1987, apud Bagchi, 1990) estudando diferentes aterros em

Wisconsin concluíram que Cloreto de Vinila, subståncia carcinogên¡ca, é encontrado

em todos os grandes aterros munic¡pais. O rrEcanismo mais provável de formação

seria a biodegradaçäo a partir do Tricloroetileno, um solvente bastante comum.

Hodgson et al, 1992 (apud Lee et al, 1994) reportou a presença de compostos

orgânicos voláteis (VOC's) nas em¡ssöes gasosas de um grupo de aterros da Califôrnia

e que a migração off-s¡te,ê uma ocorrênc¡a bastante comum.

A maioria dos atenos proietados nas décadas de 60 e 70 utilizavam o conceito

de atenuação natural. Foi com os estudos de Bagchi (1983, apud Rhyner et al., 1995),

que se mostrou que os solos, não ¡mportando a espessura, não são capazes de

atenuar todos os contaminantes. Apenas em 1991, a agência ambiental arnericana

definiu regras para os aterros sanitários , que especificam a impermeabilização e coleta

de gases e percolados. A impermeabil¡zaçäo de base deve constar de uma camada de

argila compactada com pelo menos 60 cm e condutividade hidráulica menor que 1O-e

cm/s e sobre esta camada uma geomembrana flexível. o sistema de cobertura deve ter

uma camada impermeável de argila ou sintética e uma camada de drenagem, cobertas

por uma camada de proteção de solo com 30 a 100 cm. Se a quantidade de gases

coletados é pequena este pode ser queimado em f/ares especiais com controle de

emissões, ou então ser recuperado para produção de energia.

Lee ef a/ (1995), fazem uma discussão sobre a vâlidade do conceito que

chamaram de "túmulo seco" (dry tomb) para os aterros atuais, indicando que estas

medidas irão estender o tempo de degradação dos resíduos, basicamente pela falta de

umidade, além do tempo de resistência das estruturas de impermeabilização, que hoje

não são bem conhecidos.

Segundo Mather (1994), os aterros anteriores à década de 70, em geral, eram

não controlados e de pequeno tamanho. Os resíduos depositados degradavam

aerobicamente com produçäo de água e dióxido de carbono em processo exotérmico,

resultando em altas temperaturas que frequentemente causåvam incêndios, queimando

mais material potenc¡almente degradável, como madeiras e papel. com o início dos
grandes aterros controlados, a degradação aeróbia ocorre por pouco tempo em uma

extensão limitada, dominando o processo anaeróbio, com produção de metano. A falta

de planejamento fez aparecer os problemas com emissöes gasosas no início dos anos



80. A impermeabilização superior aumenta o tempo de degradaçäo dos resíduos, como

citado anteriormente, e não há dados confiáveis sobre a durabilidade dos sistemas de

impermeabilização de fundo. É possível que as duas primeiras décadas do próximo

século sejam as décadas dos problemas com chorume, ass¡m como a década de 80 foi

caracterizada como a década dos problemas com emissöes de gases no Reino Unido-

Segundo o autor, "do ponto de vista de um hidrogeólogo independenfe'l não existe

Êzão pata que aterros projetados segundo o princípio de diluição e dispersäo dos

contam¡nantes não continuem sendo usados, quando estudos detalhados mostrem sua

possibilidade. Entretanto isto hoje é uma heresia no Reino Unido, e nenhum aterro

conseguiria uma licença adotando este princípio.

5.2 - Recuperaçäo de Áreas Degradadas pela Dieposição de Resíduos

Na pesquisa bibliográfca realizada não se encontrou na literatura nacional

exemplo efetivo de recuperaçäo de antigas áreas de disposição de resíduos. Alguns

casos identificados, na verdade, consistem na transformação de lixões em aterros

"controlados", sem medidas de remediação para a poluição passada. Ainda luta-se por

boas práticas nos aterros sanitários atuais, portanto os aterros antigos não são

prioritários. Em 1993 houve tentativa da Secretaria Municipal do Verde e Meio

Ambiente - S\ rA, de execuçåo de pesquisa em aterros desativados, inclusive

prevendo-se a transferência de dotação orçamentária, hoje alocada no Departamento

de Limpeza Urbana (LIMPURB) da Secretaria de Serviços e Obras (SSO). Foi feita

proposta de trabalho piloto com o lnstituto de Pesquisas Tecnológicas (lPT) no Aterro

de Vila Albertina, porém este trabalho não foi adiante.

Grube (1992), d¡scute, com relativo detalhe, alguns métodos aplicados nas

açöes de estabilização de áreas contaminadas por disposição de resíduos, que serão

resumidos a seguir:

Sistemas de cobertura : não säo simplesmente capas de concreto ou de argila,

mas uma combinaçäo de materiais que são construídos em uma ordem lógica para

uma função específica, nem sempre só irnpermeabilizar, Devem ser feilas

considerando várias características do local e do entorno. Em geral são associadas

com outras tecnologias.
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O autor relata que coberturas bem feitas sâo mais exceçäo do que regra e

mostra um esquema de cobertura padráo recomendada pela EPA, que consiste de um

solo superficial vegetal, uma camada filtrante, uma camada drenante e um sistema

composto de barreira da infiltração com uma geomembrana e uma camada de baixa

condutividade hidráulica, como mostrado na figura 2.

Figura 2 - Sistema de cobertura com vent¡lação para gás
(USEPA,1991 apud Gtube, 1992)

O controle de qualidade é feito com mais ênfase em inspeçöes de campo do que

com rigorosos testes de laboratório. Porém, alguns parâmetros como a permeabilidade

da camada de solo compactado, que deve ser menor que 10-7 cm/s, são controlados

em laboratório. Os componentes geossintéticos säo muito importantes e têm diversos

usos: separadores, reforço, filtro, dreno ou barreira- Apresentam alguns problemas nas

costuras e também no contato solo/membrana que pode ser um caminho preferencial

de percolação. Os sistemas de cobertura, por exemplo, podem apresentar estruturas

acessórias como ventilação para gás. Poucos estudos de subsidência têm sido

realizados, os quais podem ser feitos através de colocação de marcos nas camadas

onde são medidas variações verticais. Alguns estudos de subsidência através de

medições de tensão em geotêxtil têm sido realizados.

Barreiras hidráulicas (slurry wall): são barreiras verticais feitas nos arredores da

fonte para controlar a qualidade, fluxo e nível da água subterrânea. São feitas

Top tâyûr

Low'Porñeablllty
GEom€rrùrañÞ/Soll Layor
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basicamente com a escavação de uma trincheira em mater¡al poroso e preenchimento

com material de baixa permeabil¡dade que em geral é uma mistura de solo enriquec¡do

com f¡nos ou bentonita, ou cimento com bentonita, ou ainda uma geornembrana. Deve-

se ressaltar que a estrutura tem que ser vinculada com uma camada basal também de

baixa permeabilidade. São feitos testes de comportamento como: medidas de

permeabilidade, lixiviados, fase lfquida não aquosa, que podem indicar falhas na

barreira. Antes da definiçao por esta técnica são feitos testes de bombeamento com

paredes diafragmas em menor escala para confirmar a ef¡ciência no local.

Grouting : refere-se a métodos de injeçäo de misturas (em geral com cimento)

para diversos usos como: selante de áreas estabilizadas, solidificação e imobilizaçäo

de resíduos, em escavações para reduzir os v¿rzios por onde a água pode infiltrar e

lixiviar o resíduo, e cortinas injetadas. São métodos basicamente de sub-superfície. O

grau de "colagem" e a possibilidade de infiltração adjacente à mistura injetada são

questöes que ainda necessitam de mais pesquisa e para essas avaliações têm sído

usados métodos geofisicos.

Compactação dinâmica : são técnicas usadas para aumentar a densidade do

resíduo objetivando diminuir o volume de armazenamento e melhorar a capacidade de

suporte para receber a cobertura. Deve-se ter cuidado com efeitos nas estruturas

vizinhas, com trânsmissões de v¡bração pelo solo, com as condições de fundação e

com possíveis variações climáticas durante a execuçäo. A avaliação da efetividade do

método é feita com medições topográficas geralmente acompanhadas de algum outro

método como: sondagens SPT (standard penetration test), CPT (cone penetration test),

testes pressiométricos ou geofÍsicos.

Ainda segundo Grube (1992), é muito importante a garantia de qualidade dos

rnétodos utilizados, ressaltando que açöes de controle de qualidade e de garantia da

credibilidade dos dados são essenciais nos trabalhos de recuperação. Esse controle

deve iniciar logo na fase de caracter¡zaçåo, continuar na fase de operação e as vezes

até longo tempo depois dos trabalhos de campo terem terminado.

Segundo Cairney & Sharrock (1994), sistemas de cobertura representam uma

solução mais barata que outros sistemas de recuperação e nos últímos 10 anos vários

foram instalados no Reino Unido. Falhas no sistema podem ter sérias conseqüências

dependendo do uso futuro da área. A aparente simplicidade da soluçáo frequentemente
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obscurece este aspecto e säo raros os s¡stemas adequadamente projetados com

efic¡ência e com fatores de segurança especificados. No Reino Unido, o gu¡a "Waste

Manegement Paper no 26" recomenda uma camada de argila compactada com 1m de

espessura e K=10-s cm/s. Entretanto resultados de vários aterros mon¡torados têm

mostrado em vários casos altas taxas de infiltraçäo. Para estes autores a soluçäo de

cobertura é interessante nos casos de presença de vários contaminantes, naqueles

com poucos contaminantes é melhor utilizar tecnologias de remediação específicas.

Montgomery & Parsons (1994, apud Læ et al, 1995) observaram quebras de

alguns metros em camadas de argila compactada poucos anos após sua construção.

Essas näo säo necessariamente visíveis, po¡s podem não ser transmitidas para as

camadas de drenagem e de solo do topo do sistema de cobertura, recomendando-se

sempre a associação com membranas flexíveis.

Com a experiência do Supertund desde 1980 a EPA verificou que certas áreas

têm características muito s¡milares e que portanto as medidas de remediação poderiam

ser presumidas, reduzindo tempo e custo, principalmente Çom investigações

detalhadas. Os aterros de resíduos correspondem tipicamente a este tipo de caso. Em

1993 a EPA estabeleceu a contençäo como remediação presumida para aterros,

incluindo os seguintes componentes (USEPA, 1997a):

o

a

I

a

sistema de cobertura;

. controle institucionais para complementar os controles de engenharia.

A remediaçåo presumida deve enfatizar a utilização de dados existentes tanto

quanto possível, a não ser que existam informações que indiquem a necessidade de

investigaçÕes, como por exemplo a existência de /rof-spofs, que são áreas com

resíduos perigosos. A estratégia de amostragem deve ser por fases, aumentando o

grau de detalhe conforme a necess¡dade. Em três locais piloto, a água subterrânea foi

o único meio amost¡ado, para determinar o risco associado e a necessidade de

tratamento. O tempo médio para conduzir a fase de investigaçäo e de estudo de

controle da fonte, para contenção da pluma;

coleta e tratamento do percolado;

coleta e tratamento do gás;
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viabilidade foi de 23 meses para as três áreas p¡loto, enquanto para outros aterros

incluidos no Supertund é de 51 meses, uma diferença de 45o/o. Em duas das áreas

p¡loto os custos foram reduzidos em 1lo/o em relação à média nacional, entretanto em

uma das áreas, o aterro de Rockingham em Vermont, os custos foram reduzidos em

60%, quando comparado a outro aterro de mesmo tamanho. As medidas de contenção

foram implementadas apenas três anos após o início dos estudos, consistindo apenas

de cobertura, visto que a contaminação da água subterrânea não apresentava risco

(USEPA, 1997a).

No caso de aterros que eram de propriedade ou operados (que para a legislação

americana, anteriormente citada, configura a responsabilidade pelo$ resíduos) por

estados, ou outras subdivisöes políticas, 50% dos custos de remediação são de

responsabilidade destes governos e o restante é assumido pelo Supedund (Dinan,

2000).

Gloeden (1999), aplicando um método de gerenciamento de áreas contaminadas

na bacia do Guarapiranga, que é área de proteção de mananciais da Região

Metropolitana de Sáo Paulo, identificou g áreas de disposição de resíduos e concluiu

que aqueles aterros já desativados devem receber, no mínimo, cobertura final

adequada, ou serem realizadas obras para o isolamento dos resíduos,

independentemente da necessidade de constataçäo da contaminaçäo. Proposta

semelhante à remediação presumida aplicada pela EPA, citada acima.

Um exemplo de avaliaçåo ambiental e recuperação de aterros antigos é o âterro

da cidade de Elkhart em lndiana, nos EUA, que funcionou de 1960 a 1976. Em 1974,

moradores da vizinhança tiveram poços rasos contaminados, forçando o fechamento

do aterro e fornecimento de água pela rede pública. Em 84 inspeção da EPA identificou

contaminação das águas subterråneas e um hot-spot na borda do aterro com altos

níveis de compostos orgânicos voláteis. Em 92, como parte de uma açâo emergencial,

foram localizados e removidos 71 tambores com resíduos perigosos, embora não se

tenha certeza se existem outros hof-spof's. O projeto de remediação prevê sistema de

cobertura, controle institucional limitando uso do solo e da água subterrânea, instalação

de sistema ativo de coleta e tratamento de gases e apenas monitoramento da água

subterrânea, verificando a necessidade de tratamento no futuro (USEPA,1999).
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Uma nova concepção é o aproveitamento dos resíduos aterrados, também

chamada mineração de aterros (mining landfill), através da escavaçäo, separação e

reciclagem dos materiais (USEPA,1997b). Os principais benefícios são: rend¡mentos

com os maleriais reciclados, aperfeiçoamento das camadas de impermeabilização,

rernoção de resíduos perigosos, reutilização da área com a remoção total e redução

dos custos de fechamento e remediação. As principais desvantagens são: manuseio de

materiais perigosos, controle de gases e odores e custos com equipamentos. Alguns

estados como New York and New Jersey estimulam esta atividade com financiamentos

específicos.

As preocupações com os problemas de longo prazo jâ fazem parte dos projelos

de instalação de aterros sanitários, sendo que o uso futuro do solo pode ser planejado

em conjunto com a operação do mesmo. Por exemplo, a área pode ser planejada para

um parque com vias preparadas sem resíduos orgânicos e o aterro formando

paisagens de colinas e não extensos platôs como normalmente é feito. Para que uma

área de aterro seja reutilizada os seguintes pontos devem ser atendidos

(Matsufuji,1990):

t

o

a

a

Os recalques devem ser insignifìcantes;
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As condiçöes de fundação devem ser suficientes para as cargas previstas;

Não deve haver riscos de escorregamentos;

Não deve ocorrer emissão de gases;

Não deve ocorrer contaminaçäo das águas subterrâneas;

Deve ser posslvel o crescimento de vegetação sobre o aterro.

Mesmo que todas estas cond¡ções não sejam satisfeitas é possivel utilizar a

área com adequadas medidas de proteção. Para a decisäo se um antigo aterro está

estabilizado os seguintes aspectos devem ser monitorados (Matsufuji,1990):

rt

taxa de recalque;

qualidade do lixiviado;

. qualidade e quantidade do gás produzido.
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6 . BREVE HISTÓRICO DA LIMPEZA URBANA NO IìIIUNIC¡PIO ÞE SÃO

PAULO

A seguir se apresentará de forma suc¡nta a evolução do sistema de limpeza

pública na cidade de São Paulo, com ênfase nos aspectos relacionados aos aterros e

particularmente àqueles que säo objeto desta pesquisa e que foram os primeiros

atêrros chamados de "sanitários", realizados ofìc¡almente (através de contratos) pela

prefe¡tura, em meados da década de 70.

Já no século XVll a cidade de Sâo Paulo, então Mla de Piratininga apresentava

problemas de limpeza. Segundo Rocha (1993) os editais da Câmara sucessivamente

"assentavam proclamas" pará que "fodos os que tivessem chãos ao longo desta vila, os

mandem carpir e alimpar, dentro de oito dias com penas de mil reis para os

fransgressores'i Ainda segundo o autor, possivelmente o primeiro registro oficial da

implantação de lixões, seja o registro do edital da Câmara de 15 de outubro de 1722:

"Os oficiais do Senado da Câmara desta cidade de São Paulo que

presente ao servimos pela ordenação de Sua Majestade que Deus guarde,

fazemos saber a fodos os moradores desta cidade, de qualquer quatidade e

condição que sejam, que daqui em diante façam botar os cr''scos e os /xos de

suas casas nas paragens declaradas a saber, nas covas que ficam abaixo das

casas de Garcia Roiz Velho e nas coyas que estão atrás da Misericórdia Nova e

nas coyas que estão de fronte de Santa Tereza e somente o façam nestas

paragens e as pessoas que fora desfes /ugares botarem os fals /¡'ios serão

condenadas por cada vez em sers m/ ¡érs sem que lhes sirua de desculpa

ignorarem onde seus servos botam fals /xos, pois o deverão examinar e fazer

executar como pelo que o presente quañel ordenamos".

Vê-se que já na ocasiäo aproveitavam covas (ou cavas) existentes para

disposiçäo dos resíduos, prática que continua até hoje com o aproveitamento de cavas

de mineração exauridas.

Em relatório de LIMPURB (1999), encontra-se um bom histórico da limpeza

urbana no município de São Paulo que será resumido a seguir.
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O inlcio das atividades organizadas de limpeza pública em Säo paulo ocorreu

com o prime¡ro contrato de prestação de serviços firmado êntre a Câmara de

lntendência e o sr. Antônio Francisco Dias Pacotilha em 1869, época que a remoção de

resíduos era realizada por carroças e assim continuou até a década de 50. No início do

século os resíduos domésticos apresentavam concentrações superiores à g0% de

matéria orgânica, uma vez que não era praticada a industrializaçäo dos alimentos e

não eram comercializados jornais e revistas nas quantidades que o são atualmente.

Desta forma, estes resíduos se prestavam para adubo na agricultura e assim foram

utilizados até que autoridades sanitárias exigiram tratamento prévio antes do

fornecimento aos chacareiros. A partir do ano de '1g25, a Prefeitura passou a utilizar o
processo de fermentação anaeróbia denominado de fermentaçâo zimotérmica, onde

ocorria a fermentação dos resíduos em tanques que eliminavam uma parcela

considerável dos organismos patogènicos (LIMPURB, 19gg),

Em 1970 foi inaugurada a primeira usina de compostagem do Município de São
Paulo: a usina de São Matheus, seguindo.se a inauguração quatro anos depois da

usina de Vila Leopoldina. As duas usinas foram tendo suas capacidades aumentadas e

hoje continuam operando com capacidade de processar 13b0 t/dia o que significa cerca

de 10% dos resíduos coletados em são Paulo. No início de sua operação certamente

este percentual era muito maior.

o resíduo não aproveitado como adubo era incinerado. Em 1913 foi instalado o
primeiro incinerador no bairro do Araçá (sumaré), que queimava o equivalente a cem

carroças por dia de resíduos domiciliares. Este incinerador funcionou até 1g40 e
notícias dos jornais da época relatavam quê sua capacidade já era insuficiente para

eliminar o total de resíduos coletados na cídade. o novo incinerador de pinheiros só

começou a funcionar em 1949, sob acusações que seria ineficiente e muito
dispendioso para a Prefeitura. Ent¡etanto o mesmo operou até 1gg0, quando foi
desativado por ter sua tecnología ultrapassada. Dois novos incineradores foram
instalados: o de Ponte Pequena, que funcionou de 195g a 19g7, e o de Vergueiro,

inaugurado em 1968 e que opera até hoje, apenas para resíduos hospitalares
(LTMPURB, 199e).

Provavelmente até meados dos anos 60, dado o aproveitamento da ma¡or parte

do lixo como adubo e a existência dos incineradores, uma parcela menor deveria ser
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destinada a lixões, ou seja, a c¡dade não dependia tanto, como hoje, da disposiçäo em
aterros. A localização de alguns desses locais é citada por Krystalas (1gg3):

a

a

a

a

R. Pedro de Toledo (pioneiro da cidade);

Av. General Olímpio da Silveira;

Av. Santa Marina, margem Tietê;

R. Sumidouro, em Pinheiros:

Essas áreas foram pesquisadas em fotos aéreas de 1g40 e 1g54, mas não
foram observadas evidências de depósitos de resíduos.

Relatório interno do Engo Flávio cezar Mallone, Diretor da Divisão de Aterros
sanitários, sem registro de data, retrata as condições que propiciaram o início da
implantação dos aterros e porque foram realizados:

"Em 1974 foi implantado o primeiro aterro sanitário do município, o de
Lauzane Paulista- Até aquete ano proliferavam em tenenos öaldios as descargas
clandestinas, gerando líxöes, onde as pessoas, as indústrias e inclusive os
veículos da prefeitura lançavam residuos. A operação dos Íiões não tinha
planejamento argum, havendo no máximo um trator para esparhar o tixo. A
existência de catadores era a regra e na maioria das vezes moravam no próprio
lixão. o fogo era uma constante. No tixão do Km 14 da Raposo Tavares
ocorriam acidentes quase que diários por fatta de visibitidade na pista, além da
poluição atmosférica. os aferros sanitários eliminavam esses pdncþals
transtomos e também representavam uma sorução econômica para a
recuperação de áreas inúteis para a poputação como alagados, Iagoas e cavas
de mineração."

Essas áreas estavam se valorizando para loteamentos com a expansão urbana
e o atenamento com lixo deveria ser uma boa alternativa para seus proprietários. Ainda
segundo Mallone, o aterro de Lauzane paulista nasceu de um apelo da população
para aterrar a lagoa existente, responsável por vários afogamentos, No lixão da

r Glicério e Jd. América (locais não especificados).
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Raposo Tavares houve necessidade de apagar o fogo que tomava conta da quase

totalidade da área do aterro. Durante vinte dias, em agosto de 1g7S foram

descarregados milhares de rnetros cúb¡cos de terra para abafar o fogo e cobr¡r o lixåo.

Sobre esta base foi realivada a descarga já nos moldes de aterro sanitário.

Mendonça (1979), relata que em junho de 76 foi iniciado o aterro de Vila São

Francisco e terminado a 28 de julho, pouco ma¡s de um mês portanto- Este aterro foi

considerado pelo autor um "custo social', pois foÍ realizado atendendo-se aos
insistentes pedidos dos moradores, preocupados com a existência de uma lagoa no

local, responsável pelo afogamento de diversas crianças do bairro. provavelmente a

expressão "custo social" refere-se à execuçäo fora dos padrõès técnicos que então
eram adotados, devido a pequena dimensão da área que não justificava os

investimentos. Ðentro do rnesmo espírito foi iniciado em janeiro de 77 e terminado em

março do mèsmo ano, o chamado aterro do carandiru. A peculiaridade maior deste
atetro é que foi realizado dentro das muralhas do presídio Feminino, que necessitava

recuperar a área para utilização futura. Mendonça (1979) relata ainda que o Aterro
Sanitário de Vila Albertina, iniciado em 77, estava sendo realízado estritamente dentro
do projeto, o que nos indica que os outros näo seguiam exatamente os preceitos dos
projetos realizados. Na divisão técnica de Aterros sanitários do Departamento de

Limpeza urbana (LIMPURB) foram localizados projetos de três áreas, das oito
inicialmente executadas: Raposo Tavares, Pedreira clr e pedreira ltapui. para os

aterros de Lauzanne Paulista e Jardim Damasceno foram localizadas plantas isoladas.

o edital do primeiro contrato de execução de aterros sanitários, constante do
processo administrativo da Prefeitura de são paulo no 7s.03911974, definia prazo de 5

anos de duraçâo e l¡azia as especificações dos serviços, dentre as quais destacamos :

. Os locais não eram pré-definidos, o projeto deveria ser concluído quinze

dias após a ordem de implantação em local indicado pela prefeitura;

. O projeto deveria especificar funcionan¡ento e instalações, incluindo

eventual (grifo nosso) s¡stema de drenagens ;

. Previa drenagem das águas em casos de lagoas, entretanto deveriam ser
realizados preferencialmente em terrenos secos. constava como regra: "se feito em
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lagoa, secar até 60 dias depois de colocado o lixo, que é o período crítico da

fermentação";

. Todo e qualquer resíduo deveria ser recebido, exceção de animais mortos

de grande porte e resíduos patológicos, que deveriam ser encaminhados aos

incineradores;

. Deveria executar células de 2 a 4 m de altura, cobertas no final do dia

com terra com 15 a 30 cm de espessura. O cobrimento final deveria ter no mínimo

60cm.

Os aterros realizados sob este contrato, que são objeto desta pesquisa, hoje são

considerados pela prefeitura como "desativados" e estão relacionados na tabela 2 e
localizados na figura 3.

TABELA 2 - PRIMEIROS ATERROS "SANITÁRIOS- DA CIDADE DE SÃO PAULO
(Fonte: LlMPURB,1995)

ATERROS
DESATIVADOS

Lauzanne Paulista

Jd. Damasceno

Vila São Francisco

Carandiru

Pedreira Cit

tnlGto

Engo Goulart

02n4

Paposo Tavares

02t75

encerramento

Pedreira ltapuí

06n6

o'ln7

11n4

02n7

11n5

quantidade de
residuos (103 t)

04n5

07n6

(") Referem-se a valores medidos no åmb¡to do contrato de disposiçäo como

ateno ''sanitário", entretanto estes locais eÍam antigos l¡xöes e portanto as

quantidades såo muito maiores.

07n5

03n7

12nB

un8

307

un9

187

ÙBn9

5l

11n9

uso atual

23"

comercial

563

residencial

176/,

1857-

livre

comercial

576

livre

parque

residencial lparciat)

parque



Para o aterro da Pedreira ltapui conseguiu-se cópia do documento intitulado:

"Termo de entrega de área aterrada", firmado entre a prefeitura e o proprietário, onde é

registrado que a área 'ficará inaproveitável para loteamento ou edificações durante o

período de 10 anos". É registrado também que foi feito contrato de arrendamento sem

qualquer compensação econômica, mecanismo que provavelmente era utilizado em

todas as áreas particulares.

Deve-se ressaltar que estas especificações condiziam com o conhecimento

técnico da época, conforme verifìcou-se na revisão bibliográfica, quando se acreditava

que a decomposição ocorria de forma muito mais rápida e confiava-se nos mecanismos

de atenuaçäo natural do solo.

Na verdade, a execução dos aterros representou um avanço no sentido de tratar

a disposição de lixo como obra de engenharia e significou um pioneirismo da cidade de

São Paulo, no Brasil. Outro contrato, com prazo de 54 meses, foi formalizado em lg80
basicamente com as mesmas considerações técnicas citadas. Todos aterros

implantados após o primeiro contrato estão localizados na figura 3 e relacionados com

suas principais características na tabela 3.

Ainda em 1974 toi concebido o PROJETO RARES (Recuperação de Áreas por

Resíduos Sólidos) com o objetivo de recuperar áreas de mineração (LIMPURB, 1924).

A primeira área escolhida foi o aterro de Engo Goulart, em região formada por grande

número de lagoas provenientes de antigos portos de areia, na vázea do Tietê.

Este projeto deveria estar integrado num planejamento geral de urbanização

desta várzea, coordenado pela Empresa Municipal de Urbanização (EMURB).

Aparentemente divergências com o govemo estadual e a implantação do parque

ecológico do Tietê, em 1978, não permitiram sua continuidade, visto que previam uma

utilização da área por cerca de 10 anos, fazendo inclusive, investimentos de vulto como

2Km de rede elétrica. Ocorreram também dificuldades técnicas como a enchente de

1976, quando o nível d'água subiu 1,5 m, destruindo diques e estradas, dificultando os

serviços e obrigando a bombear novamente lagoas já prontas para operar.
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FIGURA 3 - Mapa com a localizaçåo dos aterros no Mun¡cípio de Säo Paulo
(sobre base digitral elaborada por DPA/SVMA)
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TABELA 3 - ATERROS SANITÁRIOS,
MANUTENÇAO, DA PREFEITURA DE SÃO
LTMPURB, 1995).

ATERRO

Sftio Såo João

Bandeirantes (3)

tNícto

Santo Amaro

FllH

1992

Vila Albertina

QUANTIDAÐE DE

REsíÐuos ('r03 Ð

1979

Jacuí

ATIVOS OU ENCERRADOS EM
PAULO. (Fontes: LIMPURB, 1999 e

Säo Mateus

1976

Sapopemba

l3.8oo (2)

1977

1995

NOTAS :

(1)- O chorume coletado nos aterros é levado para estaçÕes de tratamento da SABESP,
que em troca, conforme convênio, deposita o lodo das estaçÕes nos aterros.
- A monitoração geotécn¡ca ¡nclui medidores de nivel d'água e marcos superficiais para
controle topográfico das movimentações.
- Tanto a mon¡toraçáo geotécnica como a de águas subterrâneas são acompanhadas
pelo órgão de controle ambiental estadual,

(2) As quantidades referem-se a capac¡dade total prevista até o fechamento,
(3) O aterro Bande¡rantes é constituido por c¡nco sub-aterros, três encerrados e dois em
operaçáo, que atenderam exigèncias do órgão ambiental estadual.

Como jusiificativa para o projeto c¡tavam que a área metropol¡tana de São Paulo

possuía além das váEeas alagadas imensas áreas de topografia inadequada para uso

urbano, cuja perspectiva de recuperação, através de aterro sanitário, assegurava ao

projeto RARES continuidade, prat¡camente indefinida, paralelamente ao

desenvolvimento da metrópole. Entretanto não foram encontrados documentos que

registrassem a continu¡dade do projeto, embora a prática de aterramento de antigas

cavas continuasse, como por exemplo com os aterros de Vila Jacr"lí e Vila Albertina,

sem nenhum plano de urbanização associado.

27 .zQOe)

1980

1993

Operaçåo prevista até 2001, totalmente
impermeabil¡zado, chorume coletado,
mon¡toracåo oeotécnica e de áoua subterrånea

1984

16.216

1988

SITUAÇÃO ATUAL {1)

't979

Operação prevista até 2001 , parcialmente
impermeabilizado, chorume coletado,
monitoracåo qeotécn¡ca e de áqua subterrânea

1985

9.214

41

1984

Sob manutençäo e v¡gilânc¡a. Não
impermeabilizado. Chorume coletado
oarcialmente. Monitorado oeotecnìcamente

2.488

Sob manutençáo e vigilância. Näo
impermeabilizado. Chorume coletado
oerciâlmente Mon¡lorado oeotecn¡camente

1 .O54

2.728

ùoD manutençao e vtg ancta. Nao
imñêrmêâbili7âdô
Sob manutenção e vigilåncia. Näo
imnêrrnêâh¡l¡7â.1^

Sob manutenção e vigilância. Nåo
imoermeahilizado
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Devido à necessidade dos aterros sanitários, em 1977 foi elaborado o primeiro

plano diretor de resíduos que selecionou 18 áreas potenciais para aterros e 17 áreas

para estaçöes de transbordo. A maioria destas áreas sequer chegou a procæsso de

desapropriação, perdendo-se a oportunidade de reservá-las para o futuro. Dentre as

recomendaçôes do plano constavam o equacionamento, a longo prazo, da disposição

de resíduos sólidos e o controle da disposição de resíduos industriais, o que só ocorreu

a partir de 1989. Até este ano os resíduos sólidos industriais eram coletados e

dispostos junto com os resíduos domiciliares (LIMPURB,1999).

Em 1976 iniciou-se a experiência de aproveitamento do gás de aterros através

de um convênio entre COMGAS e LIMPURB, com uma estação experimental de

captação e armazenamento no Ateno Raposo Tavares. lnicialmente foi feita

distribuição de gás para 26 residências a cerca de 700m do ateno. Devido o poder

aquisitivo baixo destes moradores, näo puderam arcar com os custos das instalaçöes,

passando-se o gás para uso industrial, sendo ulilizado em uma fábrica de cerâmica

também nas redondezas. Com os altos custos dos derivados de petróleo em meados

da década de 70, foram iniciadas várias pesquisas para aproveitamento em veículos.

Em 1982 inaugurou-se usina piloto no Aterro Santo Amaro que mostrou bons

resultados e em 1985 inaugurou-se usina para 7 ônibus adaptados para a Companhia

Municipal de Transporte Coletivo - CMTC (Mendonça et al, 1987). Estas experiências

foram abandonadas por motivos econômicos e hoje não se faz aproveitamento do

biogás, embora toda a disposição de resíduos no município de São Paulo esteja

concentrada em dois aterros o que facilitaria o aprove¡tamento. Foi feita licitação

recentemente na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente para concessão do

aprove¡tamento do biogás que foi vencida por dois consórcios, um para cada aterro em

operação, que possuem participação de empresas estrangeiras. A licitaçäo prevê a

conversão em energia elétrica no próprio aterro, cuja compra seria garantida pela

prefeitura, rnas até hoje as instalaçöes não foram iniciadas.

Hoje a siluação é razoavelmente controlada, do ponto de vista ambiental, em

relação aos dois aterros ativos da cidade: Aterro Bandeirantes e Aterro São Joäo,

embora apenas este último tenha sido realizado adequadamente desde a sua

implantação em 1992, com Estudo de lmpacto Ambiental (ElA) e impermeabilização

em toda a sua extensão. Estas unidades recebem g47o dos resfduos domiciliares



43

coletados em São Paulo, o que hoje representa cerca de 12.000 toneladas ao dia,

divididas mais ou menos igualmente entre os dois aterros (LIMPURB, 1999).

Segundo o lnventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares realizado pela

CETESB (1999c), as atuais instalaçöes do Município de São Paulo receberam, em

avaliaçäo realizada em 1998, as seguintes notas: 8,3, para o Bandeirantes e 8,5 para

o São Joäo, em um máximo de 10, sendo consideradas em condições adequadas. Este

inventário baseia-se no fndice de Qualidade de Aterros de ResÍduos (lQR) que permite

o enquadramento dos sistemas analisados em três condições: inadequadas,

controladas e adequadas. Entretanto, no restante do estado a situação ainda é

preocupante: em 1998, 56,4% dos municípios apresentavam condições inadequadas

de disposiçåo.

7 - AVALIAçÃO AMBIENTAL PRELIMINAR DOS ATËRROS ÞESA"TIVAÞOS

A avaliação realizada baseia-se no conceito da CETESB (19994), anteriormente

descrito, fundamentando-se no cruzamento de informaçôes sobre as caracterlsticas do

local de disposição com o meio-físico onde se insere, verificando indícios dos

processos de degradação atuantes e, principalmente, possíveis receptores dos efeitos

destes processos. Não será utilizado um sistema de pontuação, como proposto por

Hassuda (1997) ou Gloeden (1999), no âmbito de um gerenciamento de áreas

contaminadas, visto que são apenas oito áreas que, para efeito de priorização, devem

ser consideradas em conjunto com todas as outras áreas de disposição de resíduos da

região de interesse, seja a cidade de São Paulo, a Região Metropolitana, ou ainda a

Bacia do Alto Tietê, dependendo de qual órgão for atuar na recuperação.

Os principais dados, como ano de implantação e fechamento, localização,

quant¡dade de resíduos depositada, foram obtidos em relatório interno de LIMPURB

(1995), que não será continuamente citado. Há grande diversidade no nível de

conhecimento de cada área, que dependeu dos dados que puderam ser obtidos, sendo

que para algumas foram até localizados projetos que as caracterizam com relativo

detalhe. Obviamente, nem todos os dados que foram obtidos serão mostrados na



forma original, apenas alguns mais significativos, ou a título de exemplo serão

reproduzidos. Estas áreas foram cadastradas no Departamento de Controle (DECONT)

da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA), onde os dados originais

podem ser consultados.

lnicialmente, se apresentará algumas caracterist¡cas gerais dos aterros e a

seguir a avaliação ambiental para cada local específico, apresentando-os por ordem da

data de encerramento, do mais antigo para o mais recente.

7.1 - Características Gerais

A maioria dos aterros foram implantados em antigas cavas de mineraçäo de

areia ou pedreiras, ou ainda para tornar plano as cabeceiras e linhas de drenagem (os

chamados grotões), práticas que já eram comuns com os lixöes. Alguns deles no início

foram lixÕes e, posleriormente, passaram a ser operados como aterros sanitários,

como o Raposo Tavares e Carandiru. A diferença básica consistia na execução de

cobertura do lixo, a fim de evitar os principais transtornos à população.

Deveriam ser executadas células de 2 a 4 m de altura, compactadas com trator

de esteira e cobertas no final do dia com terra com 15 a 30 cm de espessura. O

cobrimento final, após encerramento, deveria ler no mínimo 60 cm. Para poder

executar as células, os locais alagados (a maioria deles) deveriam ser secos através de

contínuo bombeamento, a partir de um sistema de drenagem basal em forma de

"espinha de peixe". O bombeamento era mantido até seis meses após o encerramento

da disposição e o líquido coletado era lançado na drenagem superficial mais próxima.

Eram implantados drenos verticais para gases, mas de maneira inadequâda e/ou

insuficientes. No aterro de Lauzanne Paulista é citado que o dreno de gás consistia na

colocação de brita dentro de tubos metálicos que eram removidos com o contínuo

alteamento do aterro, permanecendo a brita com a função drenante. Certamente

deformaçöes da massa de lixo inutilizavam rapidamente este tipo de dreno.

Na época acreditava-se que a atenuação natural era suficiente para näo causar

efeitos mais graves. Também näo havia uma preocupação em proteger as águas

subterrâneas e nenhuma das áreas foi efetivamente impermeabilizada, assim como

não havia tratamento para o líquido percolado que era bombeado para drenagens



superficiais. Entretanto, no aterro de Engo Goulart foi feita a primeira experiência com

lagoas de tratamento, que foi descrita em seu item específico.

A característica geral mais importante é que nestes atenos também eram

dispostos resíduos industriais, inclusive o projeto do aterro Raposo Tavares citava

como um ponto favorável sua localizaçäo próxima às industrias. Na segunda metade

da década de 70, quando estes aterros foram realizados, a cidade já se encontrava

plenamente industrializada. Logo deve-se esperar que grandes quantidades de

resíduos industriais tenham sido depositadas. Segundo as especmcações do contrato

anteriormente citado, apenas os animais mortos e resíduos patológicos (provavelmente

referiam-se a todos resíduos hospitalares) eram destinados aos incineradores-

7.2 - Aþtro Lauzanne Paulista

Foi iniciado em fevereiro de 1974 e encerrado em novembro do mesmo ano.

Teve uma duração de 10 meses, tendo sido depositadas 307.000 toneladas de

resíduos em uma antiga cava de pedreira de granito, a qual foi desenvolvida abaixo do

nÍvel freático local, formando uma lagoa com a paralisação do rebaixamento deste

nível.

A figura 04 mostra as fotos aéreas com a situação antiga, em 1973, e atual, em

1997, com a área da cava totalmente ocupada pelo galpão de um supermercado e seu

estacionamento. É interessante notar que antes do aterro sanitário os arredores já

possuíam uso residencial bastante denso. A figura 05 indica a localização da área.

Menezes (1976) descreve alguns aspectos da execuçâo deste aterro : "O

esvaziamento da lagoa de Lauzanne Paulista foi conseguido em 45 dias ....Forcm

realizadas neste local oito células de lixo. A cada 30 metros foram construídos drenos

ve¡Íicais, que consistiram da colocação de pedra bitada no inteior de tubos de chapa

metálica de 12" de diâmetro de 1 ,5 m de comprimento que, progressivamente

levantados cada vez que subia o nível da supeffície do ateno, deixavam no inteior as

pedras, em formação tubulaf'.

A cava foi aterrada formando uma superfície plana, no mesmo nÍvel da Av.

Adoffo Coelho, de modo que ainda hoje é visível a parede rochosa da pedreira. A

espessura máxima de resíduos é de 22m, conforme relatório de LIMPURB. Algumas



FIGURA 04 - Acima, foto aérea de 1973, mostrando o lago formado pela cava da
pedreira. Abaixo a ârea em 1997, já ocupada pelo supermeróado. (Fontes: acervos de
SEMPLA e SVMA)



F
o 50 l00m

47

Figura 05. Localização da área de disposição de resíduos
ATERRO LAUZANNE PAULISTA
(sobre base digital - GEOLOG/PRODAM)
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fotos antigas, do projeto RARES (Recuperação de Areas por Resíduos Sólidos) citado

no item sobre o histórico, ilustram o modo de execução do aterro e características da

ârea, reproduz¡das na figura 06.

Segundo informações verba¡s do Engo Zeev Moise de LIMPURB, pouco tempo

após o fechamento do aterro houve um evento de migração de gases para um pequeno

mercado que já existia ao lado da área aterrada. Devido aos recalques poster¡ores,

novamente houve formação de um pequeno lago que teria sido atenado obstruindo os

drenos de gases e forçando a migração lateral. Nesta época, ainda segundo o

engenheiro, foram feitas trincheiras drenantes na superfície para escape dos gases,

cujos serviços foram acompanhados pela CETESB. Entretanto, não foram encontrados

registros nos arquivos consultados na seção de resíduos sólidos daquela companhia.

Segundo funcionários do supermercado, o mesmo foi construído em 1984,

provavelmente após os 10 anos estipulados em acordo com a prefeitura. Após dois

anos elevados recalques destruíram o piso, que foi refeito de modo reforçado, e desde

entËlo não observam ma¡s problemas relativos ao aterro.

Atualmente toda a superfície do aterro encontra-se impermeabilizada quer pelo

piso do supermercado, quer pela pavimentação do estacionamento (foto 01). Não

foram observadas evidências de recalques. Contomando toda a antiga cava, junto ao

talude de rocha, existe uma valeta de drenagem superficial, que apresentava uma das

caixas de passagem com água acumulada, onde pode-se observar a formação intensa

e constante de bolhas de ar, certamente devido a presença de gás do ateno, visto que

não havia nenhuma evidência de existência de esgotos. Possivelmente a drenagem de

gases corretiva, anteriormente citada, foi conectada à drenagem de águas superficiais

neste ponto, o que explicaria a formação constante de bolhas. Esta observação mostra

que o aterro continua gerando razoável quantidade de gases, mesmo após os 26 anos

de Þchamento.

Quanto às águas subterrâneas nåo foram localizados poços nas proximidades e

toda a região é servida por rede de abastecimento. A cava está contígua à várzea de

um córrego afluente do córrego Mandaqui, a uma distância de cerca de 120 metros do

mesmo, que possui canalizaçåo fechada. Apesar da proximidade com este ponto de

descarga, o fato dos resíduos estarem em contato direto com o aqüífero fraturado até à

profundidade de 22m da superfície, indica que pelo menos uma parte da contaminação
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FOTO 0l - Estacionamento do supermercado ao lado do talude da antiga pedreira.
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FIGURA 06 - Fotos da execução do aterro. À direita lagoa sendo esgotada e à
esquerda execução da celula de lixo. Fonte: acervo LIMPURB.
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deve afetar águas subterrâneas mais profundas, possivelmente relacionadas a um

sistema de fluxos de caráter mais reg¡onal, principalmente pelo fato de que a pedreira

encontra-se sobre a falha do mandaqu¡, definida por Almeida (1955). Este autor

descreve o afloramento "logo à entrada da Pedreira" com urna faixa de brecha

autoclástica passando localmente a milonito, com até cerca de 2 m de largura,

orientada a 40' NE.

Almeida (1955) cita a existência de fontes de águas radioativas naquela pedreira

e em outras da zona norte, como um dos indlcios da origem tectônica, por reabertura

de falhas antigas, para a bacia de São Paulo e relata : "a assocração do fenômeno de

emergência da água a espaços aberfos nessa zona de fraturas parece-nos fora de

questão". Essas observaçöes indicam a existência de fluxo ascendente nestas

estruturas que é um aspecto favorável para a não migração da contaminação em

profundidade. Entretanto a elilensa urbanizaçäo e intensa utilização das águas

subterrâneas, desde então, podem ter alterado estes fluxos, sendo necessárias

investigações mais detalhadas sobre este aspecto.

7.3 - Aterro Jardim Damasceno
ù,
0
O
^rr

I
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Foi operado durante 10 meses entre fevereiro de 1975 e novembro do mesmo

ano, recebendo 187.000 toneladas de resíduos. Segundo Menezes (1976) aproveitou-

se o aterro para regularizar um grotão existente numa área destinada a ser loteada.

Posteriormente, o aterro estendeu-se por uma área vizinha para elevação de seu nível.

A espessura máxima de resíduos no eixo do antigo vale é de e¿rca de 15 m. Na

margem direita do córrego Bananal, a área de várzea foi alteada recebendo uma célula

de lixo com cerca de 5m de espessura média. Este aterro pode ser dividido em duas

áreas bastante distintas separadas pelo córrego. Na margem esquerda foi

desenvolvido aterro de encosta preenchendo um fundo de vale, atualmente ocupado

por favela; e na margem direita foi executado um alteamento da várzea, hoje ocupada

por loteamento clandestino.

A figura 07 mostra a localizaçäo das áreas atenadas e a figura 08 as fotos

aéreas com a situação anterior, em 1967 e próxima à atual, em 1997. Este aterro

estava com a localizaçåo errada no relatório de LIMPURB (1995) que indicava uma
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Figura 07. Localização aproximada da área de disposição de resíduos
ATERRO JARDIM DAMASCENO

(sobre base digital - GEOLOG/PRODAM)
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FIGURA 08 - Fotos aéreas da área do Aterro do Jd. Damasceno. Acima foto de
1967 mostrando o vale que foi aterrado com intensa cobertura vegetal e a
planfcie em frente com uso rural. Abaixo foto de 1997, onde as linhas vermelhas
indicam a favela sobre o antigo vale e o loteamento clandestino na planfcie
aluvionar (Fontes: aceryos de SVP e SVMA).
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área livre a montante da favela (foto 02). A correçâo foi possível com outros

documentos obtidos-

Consultando o processo administrativo sobre o loteamento clandestino (Proc. n.o

1995-0.009.338-3 da PMSP) verificou-se que o proprietário dessa área já havia feito

pedido de aprovação de loteamento em 1986. Neste pedido foi apresentado parecer

técnico da empresa HICSAN (1985), que relata a formação de bolsões de gás em

função da cobertura com material argiloso e da mistura do lixo com terra argilosa : "em

algumas perfurações... o escape de gás foi violento, com o caracteristico chiado de

saída de gásem alta velocidade". Estas sondagens indicaram espessuras de lixo de 3

a I m, com nível d'água próximo à superfície. A partir de análises de DBO estimaram

em 30% o restante de matéria orgânica a degradar, o que geraria gás ainda por um

período superior a 7 anos a part¡r daquela data, ou seja até 1992. Recomendavam a

execução de drenagem vertical e horizontal dos gases e construção das residências

sobre um novo aterro com 1 m de espessura e fundações "flutuantes".

O projeto de loteamento foi abandonado por razões econômicas e eni 1995,

cerca de 10 anos depois, o terreno foi "vendido" a uma associação de moradores que

iniciou o loteamento clandestino que encontra-se hoje totalmente ocupado. Em março

de 2000 foi realizada matéria pelo Jornal da Tarde, reproduz¡da na figura 09, onde

encontra-se o seguinte relato de um dos moradores . "já houve pequenas explosões,

rnas os moradores ficam com medo de contar porque se forem despejados não tem

para onde l/'. Na ocasião desta reportagem o setor de atendimento de emergências da

CETESB foi acionado e não verificou concentrações dentro do limite de explosividade

nas residências ou nas redes, conforme informação verbal do Engo Químico Edson

Haddad. Em vistoria, não foram observadas evidências de recalques significativos que

pudessem claramente ser relacionadas com o aterro de resíduos.

Na área de encosta, hoje área municipal ocupada por favela, Menezes (1976)

relata que a preparaçäo do aterro foi iniciada cortando-se os barrancos laterais,

tornando o terreno plano e acumulando ao mesmo tempo terra para cobertura. Em uma

da extremidades do terreno existia uma pequena nascente de água potável que foi

canalizada para fora da região a ser aterrada. Foi a seguir executado um dreno central

de pedra britada de seçäo quadrada de 60cm de lado. Durante a vistoria tentou-se

localizar, sem êxito, a saída destes drenos ou surgências de percolado, entretanto em
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FIGURA 09 - Reprodução de reportagem do Jornal da Tarde de 2210312000 sobre
o loteamento clandestino.
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FOTO 02 - Vista geral do vale aterrado ocupado por favela, área livre a montante
e parte do loteamento no primeiro plano.



vários locais da favela há vazamentos de águas servidas e esgolos que se confundem

com eventuais surgências . A planta reproduzida na fìgura 10, da época da implantação

do aterro, mostra estes elementos e indica uma área à frente como "local previsto para

futuro aterro".
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FIGURA 10 - Reprodução da planta da época de implantação do aterro
sobre o vale, indicando local previsto para futuro aterro do outro lado do
córrego, onde foi implantado o loteamento.

Os moradores entrevistados sabem da existência dos resíduos, mas não

indicam nenhum problema associado aos mesmos, provavelmente por medo de

despejo. Relatam que alguns anos atrás as crianças brincavam colocando fogo nos

pontos de escape de gases, mas que hoje não notam mais sua existência.
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Em campo verificou-se várias evidências da instabilidade geotécnica do aterro.

Toda a parte superior onde passa a rua Feliciano Malabia apresenta sinais de

instabilidade. A encosta livre apresenta degraus de abatimento próximo à base e o
muro de contenção está retorcido, quase tombado. A rua apresenta trincas no

pavimento exatamente onde deve ser o limite do aterro e as guias e sarjetas estâo

completamente deformadas (foto 03) Nessa região, uma das residências construídas

sobre o aterro âpresenta um problema peculiar : com dois pavimentos em alvenaria a

mesma está recalcando e para que o morador possa abrir o portão da garagem, a

calçada tem que ser continuamente quebrada, segundo informações do mesmo (foto

04).

. Problemas mais graves ocorrem na parte frontal do aterro, que forma um talude

até o córrego (foto 05), onde verificou-se evidências de destruição de moradia muito

provavelmente por movimentações do terreno (foto 06). Nessa região não se ver¡ficou

evidências de instabilizações de grande porte. A quase totalidade das casas são de

alvenaria e boa parte não está trincada, indicando que as movimentações já não são

muito elevadas e são suportadas por estruturas mais reforçadas, mas ainda assim

configurando uma situaçäo de risco geotécnico.

O aterro encontra-se tipicamente em uma área de descarga, parte sobre a

planície aluvionar e parte no pé da encosla sobre antigo vale, o que associado a suas

pequenas dimensões näo conferem maior gravidade à poluiçäo das águas

subterrâneas, visto que a região é servida por rede de abastecimento de água.

Entretanto, o vale que separa as duas partes do aterro constitui contato tectônico entre

micaxistos ao norte e granitos ao sul, o que pode significar que uma parcela da

contam¡nação pode migrar pelas estruturas dos micaxistos a partir da encosta e atingir

águas mais profundas que fluem pela zona de falha.

7.4 - Aterro Vila São Francisco

Segundo Mendonça (1979) este aterro, cuja localização encontra-se na figura

1 1 , foí considerado um "custo social", pois foi realizado atendendo-se aos insistentes

pedidos dos moradores, preocupados com a existência de uma lagoa no local,



FOTO æ -. À esquerda, evidências de instabilização na Rua Feliciano Malabia : muro
de contençäo retorcido e pavimento e guias deformados.
FOTO 04 - À direita, calçada que precisa ser continuamente quebrada para abertura do
portão devido os recalques.
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FOTO 05 - À esquerda, moradia implantada no talude próximo ao córrego, onde muitos
sacos plásticos evidenciam os resíduos enterrados.
FOTO 06 - A direita, escombros de moradia destruída, que está sendo reconstruída
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responsável pelo afogamento de diversas crianças do bairro. Em 37 dias, entre junho e

julho de 1976, foram enterradas 51.000 t de resíduos.

Realmente na foto aérea de 1967 (figura 12) observa-se a pequena lagoa

posteriormente aterrada. Não existem informaçöes de que o aterro tenha sido ampliado

além desses limites, assim como não há informações sobre a origem da lagoa e sua

profundidade. Atualmente a área encontra-se livre e é de propriedade do lnstituto de

Previdência do Estado de São Paulo, que a reserva para futuros conjuntos

habitacionais. Näo foram observados problemas relativos ao antigo aterro de resíduos

domésticos. Entretanto, o local tem sido utilizado como depósito clandestino de

resíduos predominantemente inertes (tena e entulhos) que devido à sua elevada altura

configura uma situação de risco por escorregamentos para a favela limítrofe (foto 07).

Em certo trecho há descarga de resíduos domiciliares onde encontrou-se crianças à

procura de brinquedos (foto 08). Esta área exemplifica como os problemas atuais com

resíduos ainda são graves e obscurecem os quase invisíveis problemas com os aterros

antigos.

Quanto à poluição das águas subterrâneas a área encontra-se contígua a um

pequeno córrego afluente do córrego ltaquera em uma planície aluvionar bastante

restrita, portanto em área de descarga. Näo se identificou a existência de poços

próximos. A contaminaçâo deve ser agravada pela influência do depósito recente de

resíduos que, como se observou, não são apenas inertes. Segundo a Carta Geotécnica

de São Paulo (SEMPLA,1993), os sedimentos aluvionares assentam sobre sedimentos

Terciários da Bacia de São Paulo.

7.5 - Aterro Carandiru
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Assim como o aterro de Vila São Francisco, o do Carandiru também foi

considerado um "custo social" (Mendonça,1979). Foi iniciado em janeiro de 77 e
terminado em março. Em 72 dias enterraram-se cerca de 23.000 t de resíduos,

praticamente dois dias da coleta atual da cidade. A peculiaridade maior desse aterro é

que foi implanlado dentro das muralhas do Presídio Feminino, que necessitava

recuperar a área para utilizaçäo futura.
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Figura ll. Localizaçáo da antiga ârea de disposição de resíduos

ATERRO DE VILA SÃO FRANCISCO
(sobre base digital - GEOLOG/PRODAM)
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FIGURA 12 - Fotos aéreas da regiäo do Aterro Vila são Francisco. Abaixo foto aérea
{9,!s0z mostrando o pequeno lago que foi aterrado (indicado pela seta). Acima foto de
1997 mostrando a gleba ainda vazia e utilizada como aterro de "bota-fora', (Fontes:
acervos de SVP e SVMA)



FOTO 07 - Depósito recente de resíduos predominantemente inertes, junto ao
córrego, configurando situação de risco às moradias, por escorregamento.

6l

FOTO 08 - Crianças brincando no mesmo depósito da foto anterior, em trecho
com resíduos domésticos.

¿#,-,0
..*"



Aquela região foi utilizada como lixão por muitos anos e a área de ocorrência de

resíduos domésticos é muito maior. A análise histórica de fotografias aéreas mostra

uma evolução interessante. Na foto de 1940 (figura 13) pode-se observar várias cavas

de mineraçåo de areia e o rio Tietê não retificado. Já existiam várias ruas residenciais

entre as minerações que em alguns pontos apresentam sinais de atividade. Em 1954 o

Tietê está sendo retificado e as cavas de mineração continuam praticamente as

mesmas, ocorrendo um aumento significativo das residências no bairro de Vila

Guilherme. O final da década de 60 e início de 70 correspondem ao período principal

de utilizaçáo da área como lixão. Na foto de 1967 verificou-se um ponto isolado,

claramente identificado como de disposição de lixo. É na foto de 1973 (figura 14) que,

aparentemente o l¡xão encontra-se em seu ápice, podendo-se observar sua grande

extensäo. A fotointerpretação com estereoscopia é inequívoca, visto que o depósito de

lixo apresenta textura granular e vários tons de c¡nza em contraposição a depósitos de

terra com textura lisa e tons de cinza mais claros e homogêneos, podendo-se observar

inclusive vários caminhöes. Os trechos com superfície de terra provavelmente

representam resíduos já recobertos. Pode-se dizer que quase todas as antigas cavas

forâm aterradas, pelo menos em parte, com resíduos diversos, com razoável

quantidade de resíduos industriais, visto a quantidade de indúskias que estão ao longo

das avenidas marginais.

A foto de 1994 (figura 13) mostra a ocupaçäo muito próxima à atual. A grande

maioria das áreas das anligas cavas de mineração hoje estão ocupadas por galpöes

industriais e comerciais, chamando atençäo a presença de três grandes shoppings

centers. Em porções menores e isoladas há uso residencial. A figura 15 localiza a

região que estava sendo aterrada em 1973, que apresenta o maior grau de certeza de

ocorrência de resíduos.

Ao longo de toda a calçada de um dos shoppings, na Av. Otto Baumgart há

saídas de drenos verticais espaçadas cerca de 20 m (fotos 09 e 10). A administraçáo

do shopping, verbalmente afirmou desconhecer os motivos dos tubos, embora

soubesse da existência dos antigos lixöes, e não forneceu nenhuma informação

relevante. Também não foram encontradas informaçÕes na CETESB ou LIMPURB.

Segundo informações verbais de engenheiros de LIMPURB a profundidade

média das cavas era de 6 m. Sabe-se que mineraçÕes desse tipo podem atingir



FIGURA 13 - Fotos aéreas da regiäo do carandiru. Acinra foto de 1g40 com as
diversas cavas de mineração de areia. Abaixo foto de '1994 com a ocupaçäo muito
próxima da atual (Fontes: acervos de SVp e SVMA).
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FIGURA 14 - Montagem de fotos aéreas de 1973, mostrando as principais áreas de lixão na regiâo do Carandiru
(Fonte: acervo SVP).
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Figura 15. Localizaçåo das áreas de disposição de resíduos na região do CARANDIRU,
COnforme foto de 1973. lsoure base disitat - GEOLOG/PRoDAM)



FOTO 09 - Detalhe do dreno de gás .

FOTO l0 - Drenos alinhados na calçada ao lado do shopping.



profundidades maiores e é de se esperar espessuras muito variáveis de resíduos. Toda

a área encontra-se em sedimentos aluvionares do rio Tietê, em área de descarga de

águas subterrâneas.

7.6 - Aterro Pedreira Cit

Como o próprio nome indica este aterro foi implantado na zona oeste, em antiga

pedreira. Foram dispostas 563.000 toneladas no período de fevereiro de 1977 a janeiro

de 1978. A figura 16 mostra sua localização. A foto aérea de 1973 (figura 17) mostra a

mineração já paralisada com a cava tomada por água. Este aterro foi objeto de projeto,

que era bastante simplificado, apenas descrevendo os conceitos de implantaçåo, mas

apresentava os principais elementos geométricos- O texto do projeto chamava a

atençäo para a boa localização distante de núcleos residenciais, com acessos

pavimentados e próxima de grande número de indústrias atendendo às "descargas

particulares". Relata ainda que a área era particular e foi arrendada pela prefeitura. O

aferro desenvolveu-se até a borda superior da cava, formando taludes e alcançando

uma espessura máxima de resíduos de 50 metros. O volume medido na ocasião foi de

356.791 m3.

A área hoje encontra-se livre (fotos 11 e 12), sendo preparada para receber um

loteamento de prédios, conforme informações de trabalhadores do local, mas ainda não

submet¡do à prefeitura. Entretanto há residências a menos de 100 m. Não existem

evidências da ocorrência do depósito de resíduos e näo se observam seus efeitos pela

falta de estruturas construídas- Toda a gleba, formada por uma área bem maior que a

da antiga pedreira, foi utilizada até recentemenle como aterro do tipo "bota-fora", com

disposição predominante de resíduos inertes, formando extensos platôs como pode-se

observar na foto aérea de 1997 (figura 1 7) e, provavelmente a área do antigo aterro

sanitário foi também recoberta. Além disso os taludes foram recentemente

regularizados e estäo recebendo plantio de grama.

A pedreira explorava um gnaisse, conforme a Carta Geotécnica do Município

(SEMPLA,1993) e confirmado no único afloramento em uma de suas bordas (foto i3),
com bandamento e foliação principal orientados aproximadamente leste-oeste. É

contígua à planície aluvionar do córrego Pirajussara, encontrando-se a cerca de 150 m
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Figura 16. Localização da área de disposição de resíduos
ATERRO PEDREIRA CIT

(sobre base digital - cEOLOG/PRODAM)
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FIGURA 17 - Fotos aéreas da regiäo da Pedreira Cit. Acima foto de 1973, mostrando a
cava com água. Abaixo foto de '1997, observando-se os platôs formados pelo aterro de
"bota-fora" (Fontes: acervos de SVP e SVMA).



FOTO 1l - Vista dos taludes na área do antigo aterro.
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FOTO 12 - Vista da ârea desocupada.

FOTO l3 - Afloramento do gnaisse, única evidência da
antiga pedreira.
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deste, portanto em área de descarga de águas subterråneas- A contaminação de

águas mais profundas a partir da base da antiga cava, que encontra-se a cerca de 25

m do nível da planície do córrego, não pode ser descartada.

7.7 - Ale¡¡o Engenheiro Goulart

Foi implantado na zona leste aproveitando-se uma das antigas cavas de

mineração de areia, a qual ocupava grande extensão da vârzea do rio Tietê, como

pode-se observar na figura 18. Nas fotos aéreas analisadas, dos anos de 1940, 1954,

1967 e 1973, o auge da mineração teria ocorrido até a década de 50, permanecendo a

área pouco alterada depois desta época até a execução da barragem da Penha e

alargamento do canal no fìnal da década de 70. Não ocorreu um aterramento em

grande escala, como a área similar do Carandiru.

A lagoa utilizada para o aterro san¡tár¡o teve que ser esgotada e Menezes (1976)

descreve alguns aspectos interessantes da operação :

"drenos de pedra britada ... foram construídos, facilitando o escoamento

da água retida no lôdo para um poço de recepção ..., onde uma bomba de

sucção recalcava para uma lagoa lateral. Desta maneira foi possível manter

razoavelmente seco o local, apesar da ponderável infiltração de água através da

banagem de tena de separação da lagoa próxima. Paralelamente, uma segunda

lagoa começou a ser preparada para ateno. Como a experiência anterior

mostrou dificuldades em se operar uma área muito grande, devido ao Íempo

para esgotamento da água e maior área de recepção de águas pluviais, foi esta

lagoa seccionada por meio de uma barragem de tena, ficando com uma

supertície de cerca de 10.000 metros quadrados".

Estas observações indicam a grande dificuldade que deveria ser a operação do

aterro nas épocas de chuva. o aterro sanitário começou a funcionar em abril de 1g75 e

terminou em janeiro de 1979, tendo sido depositadas 1 764.0oo toneladas de resíduos.

Sua localizaçåo é apresentada na figura 19. No relatório de LIMpURB (1995) a

localização estava errada, e só foi corrigida com a obtenção de relatório da CETESB
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FIGURA l8 - Fotos aéreas da regiäo do aterro de Engo Goulart. Acima foto de 1954
mostrando grande número de cavas de mineração. Abaixo foto de 1994 com o lago
formado pela barragem da Penha e o Pq. Ecológico do Tietê entre as duas pistas da
Rodovia dos Trabalhadores. O local do aterro sanitário está indicado pela linha
vermelha (Fontes: acervos de SVP e SVMA).
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Rio Tietê

Figura 19. Localizacrâo da área de disposição de resíduos
ATERRO DE ENGENHEIRO GOULART

(sobre base digital - GEOLOG/PRODAM)

Linha Férrea - RFFSA
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(1977) sobre estudo da tratabilidade do chorume em lagoas de estabilização

facultativas que apresentava folo aérea e o mapa reproduzido na figura 20. O chorume

era bombeado da lagoa que estava recebendo lixo para outra ao lado, onde foram

feitas as análises de qualidade que mostraram eficiência acima de 95Vo na redução de

DBO, sendo o método recomendado para os outros aterros da época.
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FIGURA 20 - Mapa mostrando as cavas aterradas e as lagoas utilizadas
no estudo para tratamento do chorume (Fonte: CETESB, 1577)



Atualmente a área encontra-se dentro do Parque Ecológico do Alto Tietê, que é

subdividido em vários núcleos, um deles o de Engo Goulart, administrado pelo Depto

de Âguas e Energia Elétrica (DAEE). A área do aterro (sem o conhec¡mento da

existência dos resíduos, segundo o DAEE) foi utilizada como "bota-fora" do material de

desassoreamento do Tietê, com aprovação da Secretaria de Meio Ambiente Estadual.

No projeto do parque, ainda não totalmente implantado, o local é previsto como de

arborização intensa (D48E,1997). A foto aérea de 1994 (figura 18) mostra a região

como está hoje e a localização da área do aterro no contexto do parque ecológico,

basicamente compreendido entre as duas pistas da Rodovia dos Trabalhadores.

A operação como "bota-fora" criou um patamar elevado em relação à superfície

original da planície (foto 14) e foi paralisada por açäo da Promotoria de Meio Ambiente,

iniciada em 1994. Preocupada com a possível obstrução da saída de gases e risco de

explosão, além de outros problemas técnico-econômicos dos "bota-foras". A população

e ambientalistas relatavam a existência de incêndios expontâneos e barulhos de

explosão, segundo informações verbais da Enga Maria Aparecida T. Amorim do DAEE.

Devido àquela ação foi realizado um monitoramento das emissões do aterro, por

dois anos, de abril de 1997 a abril de 1999, cujos dados constam do processo

administrativo do DAEE, de n" 45.249196 e compilados em relatório final da empresa

BUREAU de Projetos e Consultoria Ltda. (1999), que mostrou resultados preocupantes,

os quais foram resumidos a seguir.

Foram realizadas medidas de composição e pressão dos gases no aterro

através de nove drenos verticais (foto 15), em um total de 27 análises para cada dreno,

com freqüência bimestral; bem como 4 análises químicas do líquido no interior de cada

dreno. As medidas da concentração volumétrica dos gases foram feitas com medidores

portáteis em relação ao "Limite lnferior de Explosividade", inserindo-se a mangue¡ra 0,5

e 1,5 m abaixo do topo do dreno, com estes fechados e abertos. As leituras de pressão

foram feitas com manômetros analógicos e de coluna inclinada- As perfurações

indicaram espessura mália de lixo doméstico de 3 m, com volume medido

aproximadamente de 534.360 m3.

A composição e a pressão dos gases indicaram três regiöes distintas: uma

bastante ativa com as concentrações de metano acima do fundo de escala do medidor
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FOTO 14 - Vista parcial do patamar do aterro elevado em relação à
planície. Observam-se os diques na borda utilizados para disposiçäo do
material dragado do Tietê.

FOTO l5 - Detalhe de um dos drenos utilizados no monitoramento
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e oxigênio baixo, indicando fase metanogênica; outra com pouca geração de gases

(pela leitura das pressões), mas ainda altas concentrações de CHq e COz e alguns

drenos mostrando que 02 estava se elevando. A terceira região apresentava

alternância de condiçöes aeröb¡as e anaeróbias, com concentrações mais baixas de

CH¿ e COz . Quanto às análises químicas ã relação DBO/DQO era ba¡xa, entre 0,05 e

0,2, mostrando que o mater¡al de decomposição rápida já estava esgotado. Alguns íons

apresentavam concentraçÕes abaixo das consideradas típicas, pelos autores do

¡elatório, tanto para aterros novos como ant¡gos, sendo relacionadas à infiltração de

águas de chuva e lixiviação dos resíduos pelos mesmos, que não consideraram o fluxo

das águas subterrâneas como outra possível explicação.

O relatório apresenta ainda os segu¡ntes comentários (BUREAU,1999):

. O aterro com ma¡s de 20 anos dever¡a estar inerte e a ba¡xa concentraçäo

de metais descarta aparentemente este efe¡to inibidor;

. A alternância de condições em relação aos gases indica a entrada de

gases da atmosfera no aterro, prejudicando a sua maturação;

e A variação nas leituras de pressão inlerna indica que ocorrem grandes

variaçôes na produção de metano e que o aterro experimentou vários graus de risco

de explosividade durante o período de monitoração;

Por fim, recomendam a estanqueidade do aterro (sem dizer como) para

preservar o ambiente anaeróbio e dificultar a contaminaçáo das águas subterrâneas e

seguir com a mon¡toração. A utilização como "bota-fora" continua suspensa e o DAEE

ainda näo havia obtido recursos, até meados de 2000, para conlinuar a monitoração e

também não havia decidido sobre outras medidas a adotar.

Estes dados são preocupantes por mostrar que um aterro de resíduos com

apenas 3 m de espessura ainda apresenta geraçäo de gases em níveis elevados após

20 anos de seu encerramento. Outras hipóteses devem ser consideradas como efeito

inibidor além das listadas no relatório: a presença de outros resíduos tóxicos inibidores

que näo apresentem metais, por exemplo como compostos orgânicos; e o fato dos

resíduos (se não totalmente, a maior parte) estarem sob o nível d'água, em área de

descarga, com elevado fluxo lateral, o que pode dificultar a ação dos microorganismos.
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A área do aterro encontra-se afastada do centro de lazer do parque, embora ao

lado exista estrada de terra utilizada pelo público. O aterro é coberto por gramíneas e

vegetação arbustiva e não são observadas evidências do depósito de resíduos. Alguns

funcionários do parque relataram que ocorrem incêndios, especificamente nesta área,

com razoável freqüência em épocas secas, os quais associam diretamente à presença

do gás. Durante a vistoria observou-se que parte da vegetação sobre o platô do antigo

aterro encontrava-se queimada. Entretanto outra hipótese para esta incidência maior

de incêndios é que o patamar elevado torna o terreno mais seco que o redor e a
vegetação é de menor porte.

7.8 - Aterro Raposo Tavares

Esta área, localizada na zona oeste, foi utilizada como lixão por muitos anos

antes de ter sido iniciada a disposiçäo como aterro sanitário. Na foto aérea de 1967

aparece o início da disposição de resíduos e na foto de 1973 a área atingida já é
grande (figura 21), verificando-se a presença de fumaça relativa aos constantes

incêndios que ocorriam- A operação como aterro sanitário iniciou-se por pressão da

populaçáo e, como já descrito anteriormente, foram destinados milhares de metros

cúbicos de terra para apagar o fogo, que tomava conta de quase a totalidade da área

do aterro. Nesta ocasião foi desenvolvido projeto que, assim como os outros,

apresentava os conceitos da forma de implantação e nenhum tipo de investigação. Da

mesma forma que no aterro da pedreira Cit que é muito próximo deste local, o projeto

ressaltava a proximidade com indústrias como ponto favorável. Sua localização

encontra-se na figura 22.

Como aterro sanitário houve disposição de resíduos no período de julho de 1975

a agosto de 1979, de 1.857.000 toneladas. Comparando-se as áreas nas fotos aéreas

de 73 e 97, verifica-se que o lixão anterior é bem maior que o restante da área que teria

sido operada como aterro sanitário e, portanto, a quantidade real de resíduos deve ser

maior que o dobro. A altura máxima do aterro chega a cerca de 50 m (desnível entre o

platô superior e sua base) e a espessura de resíduos é bastante variável, visto que os

mesmos foram dispostos diretamente sobre o relevo original da área, aterrando duas

linhas de drenagem com sentido de caimento opostos e formando um extenso platô no
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FIGURA 21 - Fotos aéreas do aterro Raposo Tavares. Acima em 1973 como lixáo onde
observa-se a fumaça dos constantes incêndios; abaixo foto de 1997 com toda a área
do aterro, indicada pela linha vermelha, ocupada pelo parque (Fontes: acervos de SVP
e SVMA).
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Figura 22. Localizaçâo da área de disposição de resíduos
ATERRO RAPOSO TAVARES
(sobre base digital - GEOLOG/PRODAM)



topo da antiga colina. No trecho correspondente ao projeto a espessura média de

resíduos é de 25 m ao longo da encosta. A figura 23 reproduz corte esquemático

existente no projeto que mostra a adaptação do lixäo para o aterro sanitário.
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FIGURA 23 - Reprodução de corte esquemático existente no projeto do aterro.

Neste aterro aconteceu a primeira experiência com aproveitamento do biogás,

como citado anteriormente, no ano de 1976, ainda durante a operação do aterro. A

área originalmente foi desapropriada e hoje é um parque municipal, Parque Raposo

Tavares, sendo uma pequena parte ocupada para depósito da Administraçâo Regional

do Butantã. Aparentemente não houve nenhum cuidado adicional nessa transformação

de uso do solo.

Antigos funcionários do parque nos indicaram pontos de saída dos antigos

drenos de gases (tubos metálicos escondidos na vegetação arbustiva), nos quais

diziam que era possível acender fogo até alguns anos atrás- Relataram lambém que

devido ao lixo os eucaliptos "pulam" para fora da terra e que são feitos escoramentos

na tentativa de "segurálos". O que ocorre, segundo engenheiros agrônomos

consultados, é que a raiz do eucalipto é pivotante, ou seja, tende a ser profunda, e nos

residuos náo consegue se desenvolver, enquanto que o caule continua a crescer a

partir dos nutrientes obtidos no solo pouco espesso. A certa altura a raiz não consegue

sustentá-lo e a árvore começa a tombar. Árvores de menor porte e raízes superficiais
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se adaptam bem (foto 16)

De modo geral a parte mais utilizada do parque, representada por seu platô

super¡or, é bem cuidada e arborizada, o mesmo náo ocorre nos taludes em sua borda.

Observaram-se pequenos escorregamentos e erosões que expunham os resíduos

(fotos 17 e 18) e, em pelo menos quatro pontos, na porção inferior do talude, há

surgência de percolado. A mais grave ocorre na rua Alberto Astori, onde o líquido de

coloração preta, mas sem odor, escoa pela calçada até um bueiro próximo da galeria

de águas pluviais (foto 19). Esta situaçäo representa um r¡sco grave, visto que cr¡anças

brincando no parque podem ter uma exposição direta aos resíduos, eventualmente

industriais, ou ao percolado.

Quanto à poluição das águas subterrâneas, o aterro realizado sobre duas

antigas linhas de drenagem está em área de descarga para fluxos locais, entretanto

devido sua grande dimensão ocupa extensa área no topo da antiga colina, em área de

recarga do aqüífero, podendo afetar águas mais profundas no sistema cristalino, visto

que segundo a Carta Geotécnica do Município (SEMPLA,1993) o terreno é formado por

Gnaisses.

7.9 - Aterro Pedreira ltapui

Foi iniciado em dezembro de 1978 e encerrado em novembro de 197g, tendo

sido depositadas 576.000 toneladas de resíduos no interior da cava da pedreira que

explorava o granito ltaquera, sua localização está indicada na figura 24. A lavra, como

nos outros casos, se desenvolveu abaixo do nivel d'água, como obserya-se na foto

aérea cJe 1973 (figura 25), e foi necessár¡o o esgotamento da cava para o início do

aterro.

Para esta área foi desenvolvido projeto que também é apenas conceitual,

mostrando os principais elementos geométricos, com importantes inovações em

relação aos anteriores. Foi prevista uma camada impermeabilizante de argila na base,

"suf¡cientemente compactada a f¡m de evitar a contaminação dos /ençórs inferiores e

supenbres", segundo o relatório do projeto, sem fornecer mais especificaçöes. Ao início

de cada camada executariam nova drenagem tipo espinha-de-peixe, como alualmente.

O líquido coletado seria bombeado para o córrego ao lado do aterro por pelo menos 5
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FOTO 16, à esquerda - Vê-se em primeiro plano árvore com raiz superficial, bem
adaptada. Ao fundo dois eucaliptos sendo escorados.
FOTO 17, à direita - Ravina de erosão expondo os resíduos.
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FOTO 18, à esquerda - Escadaria destruída por erosão, com exposiçäo dos resíduos
(notar sacos plásticos) e surgência de percolado.
FOTO f 9, à direita - Surgência de percolado na calçada da Rua Alberto Astori.
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Figura 24. Localizaçâo da antiga área de disposição de resíduos
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FIGURA 25 - Fotos aéreas da regiäo do aterro da Pedreira ltapuí. Acima foto de 1g7g
com a cava tomada por água. Abaixo foto de 1997 com a delimitaçäo da cava em
vermelho (Fontes: acervos de SEMPI-A e SVMA).



anos após seu término e acrescentam : "só poderá ser interromp¡do após uma análise

igorosa do percolado e a conclusão de que a decomposição tenha sido concluída , de

maneira a não produzir mais chorume e gases".

A drenagem de gases passou a ser fe¡ta com tubos de concreto perfurados, de

20 cm de diâmetro, preenchidos com brita, semelhantes aos que são feitos atualmente,

que são de 50 cm, preenchidos com rachão. O projeto não apresenta seções, mas cita

que a cava apresentava mais de 20 m de profundidade, e que pretendia-se recompor o

terreno inicial. Esta recomposição foi feita e hoje o relevo não apresenta nenhuma

anomalia que revele â cava atenada.

Atualmente a área apresenta uso residencial correspondendo ao loteamento

Jardim Nova América, o qual está regularizado, na prefeitura e na CETESB.

Consultando-se o processo administrativo n.o 05.002.069 .92*42 que trata da aprovaçäo

na prefeitura, obteve-se informaçöes ¡nteressantes. O proprietário da área arrendou-a à

prefeitura para execução do aterro sanitário comprometendo-se a não utilizáJa por 10

anos. No final deste prazo iniciou o processo de aprovação do loteamento, sem

informar aos órgãos públicos sobre a existência do aterro, obtendo as licenças em

1989. Durante as obras a área foi objeto de vistoria casual de engenheiros de

LIMPURB, que oficiaram a Secretaria da Habitação sobre os possíveis riscos, a qual,

por sua vez, acionou a CETESB.

O proprietário foi compelido a realizar investigaçÕes, aparentemente só sobre

emissões gasosas. Não se conseguiu localizar o processo da CETESB para maiores

detalhes, mas na prefeitura consta um parecer técnico de 1993, que foi definitivo para a

liberação parcial do loteamento.

Segundo aquele parecer (CETESB,1993) foi executado um envelopamento da

rede de esgotos com camada de 30 cm de argila compactada, impermeabilização das

paredes dos poços de visita e a construçäo de uma parede de argila, com 30 cm de

espessura e 3,5 m de profundidade, "ao longo de todo o alinhamento da quadra 11 e

da área verde nas frentes para as ruas 3 e 5". A posição provável desta barreira,

segundo a descrição acima, foi traçada na figura 26 elaborada sobre a planta original

do loteamento, onde fica patente sua ineficiência, inclusive em relação a um limite da

cava que aparecia traçado à mão na mesma planta.

8ó



87

limite aproximado da cava
pela foto aéreade 1967

locahzação provável da
barreira para gás

quadras livres

posição da casa

abandonada

FIGURA 26 - Planta do loteamento Jd. Nova América e os pr¡ncipais
elementos relativos ao ant¡go aterro san¡tár¡o da Pedreira ltapuí.
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Ainda segundo o parecer, foram instalados 5 poços de monitoramento e "60

poços de ventilação na área de maior geração de gases". O parecer conclui, após

medições efetuadas pela CETESB, que os trabalhos mostraram-se eficientes e que

não permaneciam fatores que desaconselhassem a implantação do loteamento,

excetuando-se a quadra 11, a área verde e a área institucional; e recomendavam a

continuidade do monitoramento anualmente. Desta forma o loteamento foi liberado e foi

firmado "Termo de Compromisso" em que o loteador se comprometeu a não alienar os

lotes de duas quadras, que ainda permanecem livres e cercadas, até o "completo

saneamento da área" ateslado por LIMPURB e pela CETESB, registrando-se estas

informações em cartório, junto com a escritura do loteamento.

Esta área encontra-se no cadastro da CETESB como "Antigo Lixão de ltaquera",

cuja ficha elaborada em 1994 indicava a existência de oito drenos de gás visíveis em

superflcie, que hoie já não existem, pois a área tem recebido novos aterros de solo

(foto 20).

Com a superposição das fotografias aéreas verificou-se que os limites da antiga

cava são maiores do que se acreditava e que várias residências haviam sido edifìcadas

sobre o antigo aterro, como observa-se na foto aérea de 1997 (figura 25). Em vistoria

verificou-se várias evidências de recalques do solo, com várias casas trincadas e

deformações no pavimento, mostradas nas fotos 21, 22 e 23. As evidências de

recalque ocorrem alguns metros além do defìnido pela foto aérea, o que provavelmente

está relacionado à deficiência do método, em função das distorções das fotos, mas

também pode significar um efeito de borda das movimentações.

Alguns moradores entrevistados disseram saber da existência dos resíduos e

manifestam uma certa revolta pelos recursos dispendidos nas reformas, além da

preocupaçäo em relação à emissão de gases. lnformaram da existência de uma casa

abandonada há cerca de dois anos, devido à presença de gases que teria sido

recomprada pelo loteador (fotos 24 e 25). Esta casa foi demarcada na planta do

loteamento (figura 26) onde verifica-se que estaria cerca de 20 metros afastada do

aterro, embora também esteja trincada. O fato de outras casas aparentemente não

terem sido afetadas pelos gases, pode indicar a migração dos mesmos por caminhos

preferenciais, pela rocha ou mesmo próximo à superfície e exemplifica a grande

dificuldade de se realizar um monitoramento eficaz.
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FOTO 20 - Area do aterro da Pedreira ltapuí. Observam-se as quadras livres e
cercadas e a disposição recente de terra.

FOTOS 21 e 22 - Deformações no pavimento na rua 5, próximo ao limite da cava e
rupturas nas redes enterradas no mesmo local.



FOTO 23 - Detalhe do muro de arrimo para reforço da estrutura, executado ao lado de
toda a casa que apresentava várias trincas.

FOTOS 24 e 25 - Casa abandonada pela presença de gases, segundo vizinhos. À
direita detalhe da trinca (à 45", indicativa de recalque) na mesma casa.



Quanto à conlaminação das águas subterrâneas, acredita-se que a camada de

argila, que teria sido implantada, pode ter atenuado um pouco o possível efeito no

aqüífero cristalino, embora a área encontra-se contígua a dois córregos de pequeno

porte que são afluentes do córrego Aricanduva e, portanto, em área de descarga de

fluxos locais.

8 - SíNTESE e RECOMENDAçÕES

Através do levantamento de dados conseguiu-se, para algumas áreas, a

localização mais precisa dos locais de disposição e suas características geométricas,

em outras serão necessárias mais invest¡gações. O aterro da Pedreira ltapuí é um

exemplo de como a localizaçäo precisa permitiu identificar problemas näo táo

evidentes. Nas áreas do Carandiru, Engo Goulart e Jd. Damasceno (trecho de várzea)

são necessárias ¡nvestigações para definir melhor a localização dos resíduos, assim

como pesquisar outros possíveis locais de disposição- Recomenda-se a realização de

prospecçäo geofísica através de Radar de Penetração no Solo (GPR) para localização

dos aterros. Com o Radar poderiam ser comparadas áreas certamente aterradas com

resíduos com outras aterradas apenas com solo (por exemplo os "bota-foras" do Tietê

em Engo Goulart) tentando-se obter um indicador mais preciso para a ocorrência de

resíduos.

Apesar do longo tempo de fechamento dos aterros os problemas de estabilidade

geotécnica são bastante significativos. Os recalques não devem ser relacionados

apenas à quantidade de matér¡a orgânica a degradar, mas também à baixa capacidade

de suporte intrínseca destes terrenos, embora geralmente o tipo de fundaçäo não seja

tão relevante, visto que a degradação ainda ocorre e portanto a causa dos recalques

ocorre em maior profundidade do que as fundações. No aterro da Pedreira ltapuí e no

Jd. Damasceno verificou-se como as estruturas apresentam comportamento

diferenciado: aquelas mais reforçadas suportam as pequenas mov¡mentaçöes

enquanto as mais frágeis podem chegar ao colapso. No trecho de encosta do Jd.

Damasceno, a ocupação irregular, caracterizada por ausência de sistema de drenagem

e auto-construção, entre outras deficiências, agrava muito este problema, configurando

uma área de alto risco geotécnico, para a qual a remoçáo das moradias é a medida
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mais apropriada- Provavelmente as construçöes do shopping no Carandiru e do

supermercado em Lauzanne Paulista, foram de alguma forma adaptadas às condições

do terreno e não mostram efeitos, pelo menos mais evidentes, de recalques.

Pequenas mov¡menlações associadas com erosão superficial expõem os

resíduos nos taludes do Parque Raposo Tavares, o que deve ser solucionado com a

melhoria da cobertura com aterro compactado, cobertura vegetal adequada e

implantação de sistema de drenagem flexível com manutenção constante. As

surgências de percolado devem ser drenadas para sistemas de drenagem superficial

enterrados, visto que a maior parte do percolado já atinge os córregos próximos

através do aqüífero freático. Esta medida deve ser adotada pelo menos até uma

solução mais definitiva em relação à contaminação dos aqüíferos.

As evidências de geração e migração de gases em Lauzanne Paulista e

Pedreira ltapui e, princ¡palmente os dados das investigações de Engo Goulart mostram

que estes atenos ainda geram quantidades bastante signifícativas de gases,

aparentemente acima do que seria esperado pelo tempo de encerramento, indicando a

dificuldade de previsão do comportamento de um aterro sanitário. A aparente inibição

da degradaçäo, que precisaria ser melhor caracterizada, pode ser explicada pela co-

disposição de resíduos industriais que dificultam o crescimento de microrganismos e/ou

pelo fato dos resíduos encontrarem-se na maior parte sob o nível d'água e em áreas de

descarga o que poderia inibir a presença e o crescimento dos microrganismos. Na

condição saturada apenas os estritamente anaeróbios fariam a degradaçäo. Entretanto,

a variação do nível d'água e da velocidade de fluxo alteraria frequentemente estas

condições dificultando o crescimento dos microrganismos. Tal aspecto poderia ser

melhor investigado comparando-se a quantidade de matéria orgânica em resíduos

permanentemente saturados com não-safurados, em um aterro de encosta, como por

exemplo o de Raposo Tavares.

As emissões de gases, além do risco de explosão, quando acumulados podem

estar causando exposição de pessoas às substâncias tóxicas, como compostos

orgânicos voláteis que, como verificado na revisäo bibliográfica, em geral estão

presentes em aterros municipais de resíduos e são substâncias que em quantidades

muito pequenas são prejudiciais à saúde, algumas cancerígenas. Há necessidade de

investigação específica, com análise de gases com cromatógrafos portáteis em todos
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os aterros ocupados. Em todas as áreas deveriam ser implantados pelo menos

sistemas passivos de drenagem e verificado se há migraçäo pâra os arredores.

Há indicações na bibl¡ograf¡a de que apenas s¡stemas passivos para drenagem

de gases podem não ser suficientes para preven¡r totalmente os riscos. Nesse sentido

há necessidade de uma avaliação detalhada das drenagens de gases existentes em

Carandiru, Lauzanne, Raposo Tavares e ltapui (área limítrofe ao aterro), analisando

quantidade e composiçäo dos gases em diversos pontos, verificando-se a necessidade

de um sistema ativo. No caso dos atenos com uso residencial (Jd. Damasceno e

Pedreira ltapuí), a eliminação dos riscos associada à necessidade do monitoramento

conslante seria tão complexa e custosa, que provavelmente a relocação das moradias

é a melhor solução, embora também acarrete problemas sociais que devem ser

adequadamente considerados. Até à solução definitiva deveriam ser abertos drenos

nestas áreas e as moradias serem monitoradas frequentemente.

Quanto à contaminação de aqüíferos a totalidade das áreas está em zona de

descarga e não foram identificados poços de jusante nas suas proximidades, ocorrendo

todas em reg¡ões com rede de abastecimento público- Entretanto, como foi citado em

cada caso especifico e principalmente no caso das cavas de pedreira, é provável que

ao menos uma parcela da contaminaçåo esteja atingindo águas mais profundas,

relativas a fluxos de caráter regional. Deveria-se verificar a ocorrência de poços

profundos próximos a estas áreas e realizar análise química completa, visto que

investigações diretas seriam muito complexas e caras e só justificáveis em um contexto

mais avançado a partir da definição da necessidade de remediação.

Considerando-se o aqüífero da Bacia Sedimentar de São Paulo como a principal

unidade de exploração e que parte ¡mportante de sua recarga provém de fluxos laterais

do embasamento cristalino (DAEE, 1975; Rocha ef a/, 1989; Bertolo, 1996), visto sua

intensa impermeabilização e dificuldade de fluxo vertical pelas diversas camadas

lenticulares argilosas existentes (Bertolo,1 996), os aterros que se encontram em

terrenos do embasamento podem significar uma importante fonte de contaminação das

águas subterrâneas. Principalmente os localizados na região norte, por ser a borda

tectônicamente ativa da bacia e, portanto, com mais estruturas abertas e com os

terrenos elevados e ainda não ocupados, da Serra da Cantareira. Nesta região estão

os aterros de Lauzanne Paulista e Jd. Damasceno, embora o aterro de Vila Albertina

91



(em manutenção por LIMPURB e não avaliado neste trabalho) seja o mais crítico neste

aspecto, por ser maior, mais recente e também realizado em câva de pedreira sem

impermeabilização.

A execução de coberturas impermeáveis para evitar o incremento de eventuais

plumas de contaminação, que poderia ser uma solução genérica, como no caso do

programa de remediaçöes presumidas da USEPA (1997a), nestes casos não são

suficientes, pois os resíduos encontram-se abaixo do nível freático e, portanto, também

seriam necessárias barreiras hidráulicas e sistemas de bombeamento e tratamento. Em

áreas menores a escavação e destinação dos resíduos pode tornar-se viável.

Ll - Aspectos Legais e lnstitucionais

O assunto áreas contaminadas é bastante complexo e não se pretende aqui

abordálo por completo, mas sim levantar alguns aspectos de maior interesse que

surgiram da pesquisa realizada.

Exceto no aterro de Engenheiro Goulart, por decisão judicial, näo se encontrou

nenhum trabalho recente sobre estas áreas, mostrando claramente a necessidade de

um programa de gerenciamento de áreas contaminadas, nâo só para priorizar ações de

recuperação, mas também para realizar um controle do uso do solo, através da

implantaçäo de um cadastro a ser considerado no planejamento urbano, nos processos

para aprovação dos projetos, na transferência de propriedades e/ou mudanças do uso

do solo, além de tornar pública a localização das áreas. Este aspecto é particularmente

importante para as áreas ainda livres da Pedreira Cit e Vila São Francisco. Tal cadastro

também deve ser utilizado para a abertura de poços de captação de águas

subterrâneas, no mínimo como informação de caráter preventivo aos empreendedores,

mas devendo-se estudar também a possibilidade de implantaçäo de perímetros de

controle ao redor das áreas contaminadas.

Preferencialmente as bases do gerenciamento devem ser previstas em lei que

defina, pelo menos, quais säo os órgãos competentes e suas atribuições. Nesse

sentido é fundamental a participação de alguma forma dos órgãos municipais

responsáveis por aprovação de projetos habitacionais, viários ou outros e, também do

órgão responsável pela aprovação da exploração de águas subterrâneas.
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A existência de um órgão com atribuições bem definidas em le¡ é importante,

dentre outros fatores, para poder obrigar a apresentação de documentos ex¡stentes e

exigir trabalhos de recuperação sem o auxílio de morosas ações jud¡ciais.

Os procedimentos a serem adolados nas diversas etapas do gerenciamento

também devem estar previstos, o mais detalhadamente possível, em algum

instrumento (decreto ou norma) para que todos os casos sejam tratados

uniformemente, sem entretanto desconsiderar cada especificidade. Por exemplo, os

métodos de localização da área afetada e da sua área de influência, o que é bastante

controverso, devem estar definidos. Outros aspectos que devem ser abordados são a

necessidade de interdisciplinariedade na composição das equipes e a definição clara

dos mecanismos de participação popular em todas as etapas do gerenciamento.

A previsão de recursos para as chamadas áreas "órfãs" é fundamental. Esta

questão de recursos está intrinsecamente relacionada com os mecanismos de

responsabilização. Por exemplo, nas áreas estudadas os proprietários cumpriram

determinação de aguardar'10 anos para ocupação. A prefeitura por sua vez adotava

conhecimentos técn¡cos da época e aprovou os novos usos e o Estado de São Paulo já

possuia a atual lei de poluiçäo desde lg76,que poderia ter sido aplicada com maior

rigor. Quem é de fato o responsável pelos problemas atuais? lsto deve ser objeto de

amplo debate, mas aparentemente a divisão de responsabilidades seria a solução mais

apropriada, pr¡ncipalmente considerando o interesse público e os altos custos

envolvidos. Por exemplo, nos EUA a recuperação dos aterros operados por governos

locais são financiadas em 50% pelo fundo existente do governo federal (Dinam,2000).

9 - CONCLUSÖES

Os oito aterros avaliados, apesar de encerrados entre 21 e 26 anos atrás,

apresentam impactos ambientais muito significativos. Náo só referentes à

contaminação como também de estabilidade geotécnica.

As principais v¡as de exposição são o contato direto aos resíduos e ao

percolado, onde os maiores riscos encontram-se no Aterro Raposo Tavares e no Aterro

do Jd. Damasceno, e as emissöes gasosas nas áreas ocupadas. A permanência de

residências sobre os aterros da Pedreira ltapui e do Jd. Damasceno envolveria



investigaçöes e sistemas ativos monitorados de alto custo, provavelmente inviáveis.

Nos aterros do Carandiru e Lauzanne Paulista, utilizados como shopping e

supermercado respectivamente, deve ser avaliada a eficiência dos sistemas passivos

existentes, não só quanto à explosividade, mas também quanto a presença de

substâncias tóxicas voláteis; aspecto que também deve ser investigado nas áreas de

parque: Parque Raposo Tavares e Parque Engo Goulart.

A exposição pela contaminaçäo das águas subterrâneas não se mostrou uma

via muito importante, visto que os aterros estão em áreas de descarga locais.

Entretanto é possível um efeito em sistemas aqúíferos mais profundos e estas áreas

devem ser consideradas em um eventual sistema de controle da qualidade das águas

subterrâneas na Região Metropolitana de São Paulo, levando-se em conta que também

receberam resíduos industriais.

Os problemas geotécnicos são ma¡s significativos nos aterros de encosta como

Raposo Tavares e Jd. Damasceno, este último apresentando s¡tuaçöes de risco de

destruiçäo de moradias devido à associação com os fatores da ocupação desordenada.

Os recalques embora pequenos são sufìcientes para causar bastante prejuízo material

com a necessidade de manutenções constantes de residências e da infra-estrulura

urbana-

Em um sistema de gerenciamento de áreas contaminadas, os locais de

disposição de resíduos não devem passar pela etapa de classificaçäo como "área

suspeita" e sim já serem consideradas áreas contam¡nädas passíveis de recuperaçâo.

Este trabalho mostrou como é importante a etapa de avaliação preliminar, onde através

de dados existentes pode-se reduzir muito, ou até eliminar, a necessidade de

investigações para implementar as medidas de recuperação, garantindo-se que os

recursos estão sendo destinados realmente às áreas mais críticas.

É fundamental a implantação de um programa de gerenciamento para áreas

contaminadas, preferencialmente integrado entre estado e município, no qual estas oito

áreas deverão ser consideradas em conjunto corn outras possivelmente mais crÍticas

para efeilo de priorização.
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10.1 - Legislação Gitada
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Lei Estadual no gg7 de 1976: dispöe sobre o controle de fontes de poluição no Estado

de São Paulo atribuindo esta competência à CETESB.

Decreto Estaduat no.8468 de 1976: regulamenta a lei 997 e estabelece as ações de

controle ambiental e padrões, licenças para fontes potenciais de poluição e as sançÕes
para ações corretivas. Estipula que o uso do solo para disposição final de resíduos seja
permitida apenas em condições adequadas definidas em projeto, bem como define
responsabilídades para tralamento, transporte e disposição de resíduos.
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Lei Estadual n" 6.134, de 1988 : dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais

de águas subterrâneas do Estado de São Paulo. Estipula que as águas subterrâneas

deverão ter programa permanente de preservação e conservação, visando seu melhor

aproveitamento através de seu uso racional, aplicação de medidas contra a sua

poluição e manutenção do seu equilíbrio físico, químico e biológico em relação aos

demais recursos naturais.

Portaria do Ministério da Saúde, n" 36, de 1990 : estabelece padrões de potabilidade
para águas destinadas ao consumo humano
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