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RESUMO

O presente trabalho tem como tema os locais de disposição de resíduos sólidos
urbanos após a sua desativação. Mesmo não sendo um tema novo, este se apresenta
com uma nova condição e necessidade de resolução após a aprovação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos. O Estado de São Paulo indica a meta de reabilitação
de todas essas áreas até 2025 em seu Plano de Resíduos Sólidos. Objetivou elaborar
diretrizes gerais, compreendendo técnicas para recuperação e reabilitação urbana de
áreas de disposição de resíduos sólidos contidas no perímetro urbano ou no vetor de
crescimento municipal. Buscam-se referenciais teóricos nacionais e internacionais,
técnicas e metodologias que possam ser aplicadas na reabilitação das áreas
contaminadas. Apresentam-se questões de macro escala referentes à produção do
espaço urbano, entre outros aspectos. Parte-se da hipótese de que os locais que
possuem resíduos sólidos urbanos são áreas potencialmente contaminadas,
contendo degradações físico-bióticas e sociais e necessitando de medidas
mitigadoras específicas. A metodologia desenvolvida consiste na seleção do
referencial teórico, análise e reflexões sobre o tema, permitindo a elaboração de
diretrizes e orientações para a reabilitação destas áreas. Por fim, a escolha de um
Estudo de Caso, com levantamento histórico, análises físico-bióticas e sociais do
local, posterior visita ao campo e proposta teórica de reabilitação da área estudada.
Concluiu-se que a presença destes locais contaminados irradia degradação para o
entorno. Somente com a elaboração de uma proposta de reabilitação, ponderando
mitigações físico-bióticas e sociais, incluindo a análise do entorno e, ainda, uma
proposta de urbanização considerando a macro escala, haveriam condições de se
atender a reabilitação das áreas contaminadas por resíduos sólidos.

Palavras

Chaves:

resíduos

sólidos;

reabilitação;

degradação físico-biótica; degradação social.

áreas

contaminadas;
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ABSTRACT

Basic techniques and processes for social-urban reabilitation of solid waste
disposal areas - A case study of the Pedreira Cit landfill.
The theme of this work is the disposal sites of municipal solid waste after its
deactivation. Considering that it isn’t a new theme, it presents itself with a new
condition and a need for resolution after the approval of the National Solid Waste
Policy. The State of São Paulo has a target for the rehabilitation of all of these areas
by 2025 in its Solid Waste Plan. The objective is to develop general guidelines,
including techniques for recovery and urban rehabilitation disposal sites for solid waste
contained within the city limits or vector municipal growth. It was looked for national
and international theoretical references, techniques and methodologies that can be
applied in the rehabilitation of contaminated areas. We present macro scale issues
regarding to the production of urban space, and so on. Considering the hypothesis that
cities with municipal solid waste are potentially contaminated areas, with physicalbiotic and social degradation and a need of specific mitigation measures. The
methodology consists of selecting the theoretical framework, analysis and thoughts on
the subject, allowing the development of policies and guidelines for the rehabilitation
of these areas. Eventually it was chosen of a Case Study with historical research,
physical-biotic and social analysis of the site, a later visit to the camp and a theoretical
rehabilitation proposal of the area studied. It is concluded that the presence of these
contaminated sites radiate degradation to the environment. It is suggested that there
would be conditions to meet the rehabilitation of the contaminated areas by solid waste
only if there is the development of a proposal for rehabilitation, taking in consideration
physical-biotic and social mitigations, including analysis of the environment and also a
proposal for urbanization with the macro scale.

Keywords: solid waste; rehabilitation; contaminated areas; physical-biotic
degradation; social degradation.
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INTRODUÇÃO
A implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), descrita pela

lei Nº 12.305 em 02 de Agosto de 2010, requisita novas soluções para a gestão
integrada e gerenciamento de resíduos. Dentre outras, uma das ordens refere-se aos
lixões e aterros controlados que devem ser substituídos por aterros sanitários, onde
as questões ambientais deverão ser adequadamente resolvidas.
Os lixões e aterros em funcionamento irradiam degradação, representadas por
vetores, odores, entre outros fatores. O embate entre a necessidade progressiva de
expansão urbana frente à substituição e reabilitação destes locais de instalação
resulta numa instigante questão urbana a ser estudada.
Neste capitulo será explicada a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
destacando os seus pontos mais significativos. A seguir, será discorrido sobre a
gestão e os locais de disposição dos RSU no Brasil e em alguns locais selecionados.
1.1

A Política Nacional de Resíduos Sólidos
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei n° 12.305,

foi discutida durante vinte e um anos até a sua aprovação devido a sua importância
enquanto instrumento de efetivação do gerenciamento ambientalmente adequado dos
resíduos sólidos e da implantação da logística reversa de diversas cadeias produtivas.
A Lei solicita em seu artigo 15°, inciso V, a eliminação e recuperação de lixões,
substituindo-os por locais de disposição final ambientalmente adequados a partir de
agosto de 2014. A meta imposta na legislação não foi cumprida, sendo aprovada a
emenda PLS 425/2014 pelo Senado Federal. O Projeto de Lei prevê o fechamento
dos lixões de forma escalonada, sendo que as cidades com mais de 100 mil habitantes
têm prazo até julho de 2018, os municípios que possuírem de 50 a 100 mil habitantes
têm até julho de 2020 e os de até 50 mil habitantes têm até 2021 para atender a PNRS.
Esta disposição ambientalmente adequada é definida como “distribuição
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os
impactos ambientais adversos” (BRASIL, 2010, p.2). Trata-se da construção de
aterros sanitários com controle das emanações típicas desses locais.
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A legislação traz também outros instrumentos importantes no gerenciamento
de resíduos que são: o ciclo de vida do produto, a responsabilidade compartilhada e
a logística reversa.
O ciclo de vida do produto trata de uma “série de etapas que envolvem o
desenvolvimento deste, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo
produtivo, o consumo e a disposição final” (BRASIL, 2010, p.1). Este item aponta a
necessidade da sociedade repensar a produção e o consumo, utilizando tecnologias
e materiais ambientalmente adequados. Na idealização do produto, deve-se
considerar todo o seu ciclo, adequando o design e a sua composição para o melhor
aproveitamento deste após o encerramento de sua utilização.
A responsabilidade compartilhada é definida como:
Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos,
para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como
para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental
decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei. (BRASIL,
2010, p.2).

Esta responsabilidade deve ser dividida por todos os cidadãos, que deverão
trazer questões relativas ao meio ambiente para as suas realizações diárias. O manejo
adequado de resíduos depende da conscientização ambiental, da compreensão da
degradação dos resíduos no meio ambiente, da efetivação da coleta seletiva, entre
outros.
Destaca-se por fim, a logística reversa que é definida como:
Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e
a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010, p.2).

Entende-se que os produtos devem apresentar mecanismos, quando possível,
para o seu retorno à indústria onde será reutilizado. Este processo é claramente
percebido em ciclos de produtos que utilizam vidros retornáveis, entre outros.
Analisando os pontos destacados desta legislação, percebe-se a interligação
dos termos e resoluções. O gerenciamento ambientalmente adequado dos produtos
e resíduos é efetivado quando se compreende o seu ciclo de produção e utilização.
Deve-se aplicar técnicas e tecnologias que viabilizem a redução de matéria prima
e/ou, que sejam compostas por materiais que possam ser reutilizados na sua
integridade.
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A cadeia de produção e consumo é cíclica; deve-se efetivar a aplicação destes
conceitos reduzindo o volume de resíduos a serem enviados aos aterros sanitários.

1.2

Apresentação dos dados sobre locais de disposição de resíduos sólidos
no Brasil
As questões referentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos são discutidas

mais amplamente, desde a intensificação do desenvolvimento dos processos
industriais. Miziara (1998) aponta, na sua dissertação, esta mudança após a adoção
dos sacos plásticos para o recolhimento dos resíduos em São Paulo, “a utilização de
sacos plásticos para embalar o lixo representou mais mudanças no hábito da
população, em conjunção evidente com a aceleração do consumo, sobretudo dos
produtos em embalagens descartáveis” (MIZIARA, 1998, p.114).
A industrialização altera a composição, o peso e o volume dos resíduos
urbanos. Com relação a sua composição, levantou-se que na cidade de São Paulo,
em 1927, o RSU era composto basicamente por “papel, latas, metais ferrosos e
tecido”. Os materiais orgânicos eram reaproveitados em sistemas de compostagem,
entre outros. O mesmo estudo realizado na década de 1971, aponta o acréscimo de
“resíduos orgânicos, couros, borrachas, plásticos e vidros” na composição destes
resíduos a serem enviados para os aterros (MIZIARA, 1998, p. 116).
Ogata (1983) evidencia que, na década de setenta, a intensificação da
utilização das embalagens de plásticos em produtos industrializados, “trazendo sérios
problemas, pois estes não retornam à natureza acumulando-se dia a dia na paisagem”
(OGATA, 1983, p. 70). Hoje, este processo de substituição está instaurado. Todos os
produtos utilizados diariamente possuem algum tipo de embalagem plástica, inclusive
os produtos orgânicos.
Outra questão importante trata do peso específico deste lixo, “em 1927, o peso
específico do lixo era de 500 kg/m³ e em 1973 atingia os 230 kg/m³” (OGATA, 1983,
p. 70). Hoje, este peso varia de “150 a 300 kg/m³” (GODOI, 1997 apud CAPELINI,
2007, p. 33). Este peso específico refere-se ao peso de lixo gerado (kg/dia) dividido
pelo volume de lixo gerado (m3/dia). “Isso nos mostra a redução de 60% do peso
específico dos resíduos, em quase 50 anos, que se deve à utilização de novos sistema
introduzidos” (OGATA, 1983, p. 70) já demonstrados acima.
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A solução de parte deste problema baseia-se na coleta seletiva, que só está
presente em 997 municípios brasileiros, representando 16,6% do total. São atendidas
no total cerca de 27 milhões de pessoas no país. A pesquisa aponta também que 45%
destes municípios encontram-se na região Sudeste, 36% na região Sul, 10% na região
Nordeste, 2% na região Norte e 7% na região Centro-oeste do Brasil (CEMPRE,
2014).
Figura 01 – Mapa dos municípios brasileiros atendidos pelo sistema de coleta seletiva – ano
de referência 2014.

Municípios com coleta seletiva

Fonte: Compromisso Empresarial para Reciclagem (2014)

Conforme apresentado na Figura 01, uma pequena parte do país possui a
coleta seletiva, o que diminuiria o volume de resíduos a ser enviado aos aterros.
Ao se aprofundar nas questões relativas a esses aterros e aos sistemas
utilizados para disposição final no país, percebe-se a dificuldade de levantamento e
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análise dos dados devido a nossa extensão territorial e compilação destas
informações.
O Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, produzido pelo
Ministério das Cidades, aponta que “2.100 municípios participaram do Diagnóstico, ou
seja, 37,7% do total do País. Em termos de população urbana, este percentual sobe
para 73,3%, respondendo por 119 milhões de habitantes urbanos” (SNSA, 2011, p.
01). Mesmo trazendo informações muito significativas, não abrange todo o território
nacional.
O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, produzido pela Abrelpe
(Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública), pesquisou 400 municípios,
que representam 45,2% da população do país (ABRELPE, 2014, p. 22). A metodologia
de escolha destes municípios não é apresentada neste estudo, o que dificulta a
análise e comparação destes dados com outras pesquisas.
O BNDES ilustra na Figura 02 a situação da disposição dos RSU no Brasil nos
últimos 20 anos. O gráfico ilustra a implantação de muitos aterros sanitários, mas uma
parcela elevada dos resíduos ainda é destinada em lixões e aterros controlados.
Figura 02 – Situação da disposição final dos RSU no Brasil, de 1991 a 2011.

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2014)

Encontra-se por fim, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada
pelo IBGE em 2008 que fornece dados de todos os municípios do Brasil. Além disso,
esta mesma instituição lançou o Atlas de Saneamento em 2011, baseado nos dados
de 2008, ver Figura 03.
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A pesquisa realizada pelo IBGE aponta que 50,8% dos resíduos sólidos
produzidos no país são encaminhados para os vazadouros a céu aberto ou lixões,
trazendo inúmeros problemas ambientais e sociais para o local de disposição e o seu
entorno. Demonstra também que 22,5% dos RSU vão para aterros controlados e
27,7% são encaminhados para aterros sanitários (IBGE, 2008, p. 60).
Figura 03 – Destino dos resíduos sólidos – ano de referência 2008.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011).

Os vazadouros a céu aberto e lixões são locais inadequados para a disposição
final, pois o lixo é depositado sobre o solo sem nenhum tipo de proteção. Gera
poluição do ar, do solo, das águas subterrâneas e superficiais (VILHENA, 2010, p.
243). “Seus custos de operação são baixos (além da grande capacidade de absorção
diária de resíduos)”, pois não possui controle e manutenção das suas emanações ao
meio ambiente. Proporciona “riscos para a saúde da população (a presença e
proliferação descontrolada de vetores e agentes patogênicos), risco de incêndios (pela
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produção de metano e ausência de drenagem para o gás) e de desabamentos do
maciço sanitário (que não é compactado adequadamente), a desvalorização das
terras próximas e a atração para formação de favelas” (DA LUZ apud RAFAEL, 2006,
p. 92).
Os aterros controlados são uma variação dos lixões, pois apresentam a maior
parte dos seus problemas ambientais e contaminações. Após os descarregamentos
dos caminhões, o resíduo é “coberto por uma camada de terra que impede o seu
contato com vetores mecânicos (ratos e insetos)” (RAFAEL, 2006, p. 94).
Ao analisar os números apresentados, o equivalente a 73,3% dos resíduos
produzidos

no

país

recebia

as

destinações

ambientalmente

inadequadas

apresentadas acima.
A PNRS solicita a eliminação dos vazadouros a céu aberto, lixões e aterros
controlados. Estes devem ser substituídos por aterros sanitários.
Os aterros sanitários apresentam tecnologia de controle das suas emanações,
além de metodologia de operação para controle dos danos ambientais.
Há planejamento da ocupação da área e da movimentação de materiais –
utilizando o próprio trânsito das máquinas na compactação do lixo já disposto.
O aterro deve dispor de sistema de drenos (de líquidos e de gases) para
impedir sua extravasão para o meio físico. O “chorume” é colhido e
encaminhado para tratamento (similar ao para águas servidas) em lagoas de
estabilização (AZEVEDO NETTO; BOTELHO apud RAFAEL, 2006, p. 95).

O estudo realizado pelo IPEA (2012) indica o aumento da disposição dos
resíduos em aterros sanitários, além do aumento dos centros de triagem e reciclagem
no país. Porém, outras técnicas de tratamento de resíduos são pouco utilizadas, como
incineração que no seu processo gera energia e a compostagem que pode suprir parte
da demanda de insumos e fertilizantes para a agricultura familiar e os produtores rurais
de pequena escala, ver Figura 04.
Diversos países no mundo exploram esses sistemas de tratamento de
resíduos, como veremos no próximo capitulo.
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Figura 04 – Destinação dos resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos, por número de
ocorrência (em %):

Legenda:

2000

2008

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2012).
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Os aterros devem possuir também um plano de encerramento e recuperação.
Sánchez (2001) afirma em seus estudos que o plano deve utilizar o conhecimento
acumulado sobre o local durante sua operação, permitindo anular o passivo ambiental
acumulado. Esta questão será melhor discutida em um capitulo específico.
A PNRS impõe a necessidade de conscientização dos processos referentes
aos RSU. Deve-se adotar práticas de reaproveitamento, reciclagem e reduzir o volume
de resíduos não reaproveitados.
1.3

Apresentação dos dados sobre a disposição de resíduos sólidos em
locais selecionados
Ao estudar as questões referentes aos resíduos sólidos em outros países,

percebe-se distintos sistemas de gestão e eliminação eficiente de RSU. Deve-se
considerar que inúmeras questões regionais e locais, referentes a alimentação,
insumos, fontes de matérias primas, entre outras resoluções específicas de cada
núcleo social.
Hui (2005) afirma que a China produz 29% dos RSU do planeta por ano, mas
que o país possui uma rede de reaproveitamento e reciclagem adequada. Ao
apresentar um estudo sobre o distrito de Chongqing, a quarta cidade mais populosa
da China, com aproximadamente 31 milhões de pessoas, gerando 3176 toneladas de
resíduos por dia, apenas 6,9% de todo o RSU gerado é incinerado, 1,8% são
compostados e o restante que não foi recuperado pela coleta seletiva vai para os
aterros sanitários. Ele não expõe dados precisos sobre a coleta seletiva e a
reciclagem.
O estudo do Hui (2005) aponta que a China possui as mesmas dificuldades de
conscientização da população e efetivação da gestão dos resíduos que encontramos
no Brasil. O diferencial do processamento de resíduos pelo governo chinês, refere-se
a grande quantidade de resíduos alimentícios encontrados nos RSU, dificultando a
separação posterior e a compostagem adequada.
Sharholy (2007) demonstra a dificuldade de gestão de resíduos nas cidades da
Índia e a indica como um dos principais problemas do ambiente metropolitano. As
cidades indianas possuem problemas semelhantes aos do Brasil, por exemplo a
relação entre o crescimento desordenado e a complexidade de gestão, causando a
dificuldade de acesso e de recolhimento dos resíduos.

27

Kanat (2010) aponta a dificuldade de gestão dos resíduos na Turquia e afirma
que os resíduos produzidos são depositados, em sua maioria, em vazadouros a céu
aberto.
A Inglaterra foi pioneira no desenvolvimento do sistema de depósito de resíduos
em aterros sanitários (TARR, 1985, p. 99). Utilizaram primeiramente minas
desativadas como locais de disposição de RSU até que essas utilizações
começassem a ser dificultadas pelos moradores do entorno. Surge então, na década
de 90, o NIMBY (Not In My Back Yard – não em meu quintal, tradução do autor),
movimento organizado dos moradores próximos a locais de lixões e aterros, pois estes
compreendem os problemas causados por estes objetos. Atualmente, identifica-se
esse movimento em todo o mundo (READ; PHILLIPS; ROBISON,1997, p. 186).
A Figura 05 apresenta a quantidade de resíduos e sua destinação na União
Europeia em uma linha histórica de 15 anos. Esta análise evidencia a redução na
disposição de resíduos em aterros e um aumento da reciclagem e compostagem.
Porém uma média de 40% dos resíduos totais é encaminhado para aterros sanitários.
Figura 05 – Quantidade de resíduos por tipos de tecnologias utilizadas no tratamento de
resíduos municipais na Europa, no bloco dos 27 Estados-membros, dentre os anos de 1995
a 2010:

Fonte: Eurostat apud Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2014).
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Observa-se na Tabela 01 que mesmo em países onde a gestão dos RSU está
adequadamente resolvida, como a Alemanha, estes não apresentam taxas de
reciclagem superiores a 62% dos resíduos produzidos, devido à complexidade deste
processo.
Tabela 01 – Destinação dos resíduos sólidos na Europa - ano 2011:

Fonte: Eurostat - Gabinete de Estatísticas da União Europeia – Relatório 33/2013 - (04
março 2013, tradução do autor).
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As porcentagens apresentadas na maioria dos países Europeus sobre o envio
dos resíduos para os aterros são menores que as brasileiras, pois atualmente o
grande problema na Europa refere-se às áreas contaminadas por resíduos.
A contaminação do solo é na Europa um problema generalizado, de
intensidade e significado variáveis. Muitas vezes, recuperar todos os sítios
historicamente contaminados, geralmente de origem industrial, até níveis
adequados para sua reutilização não é visto como técnica ou
economicamente viável. Como resultado, têm aumentado as estratégias de
remediação projetadas para devolver sustentabilidade à área, com soluções
de longo prazo, muitas vezes usando uma abordagem de ‘risco calculado’ na
gestão do processo de remediação, para que sejam alcançados os níveis
necessários de limpeza para reuso na atividade para qual o local tenha
‘aptidão’. (MATTEI, 2010, p. 25).

Por se tratar de um continente mais densamente ocupado, possui um número
imensamente maior de áreas contaminadas e antigos locais de disposição de resíduos
sólidos.
A América Latina possui os mesmos problemas já apresentados para o Brasil
na gestão de RSU. Ojeda-Benítez (2002) afirma que “no México 50% dos RSU são
dispostos em lixões a céu aberto ou lixões que não cumprem os requisitos técnicos
para o descarte adequado” (OJEDA-BENÍTEZ, 2002, p. 248). Méndez (2006) aponta
que no ano de 2000 a Venezuela possuía 215 pontos de deposito de RSU, onde 147
eram com a gestão descontrolada, 50 em local adequado e com a gestão
descontrolada, 17 com o local e a gestão controlada e somente um aterro sanitário
em operação no país.
Israel possui um eficiente sistema de gestão RSU. Nissim (2007) descreve a
legislação adotada em 1993 que solicitava o fechamento de todos os aterros
irregulares e criava aterros centrais, utilizando uma rede ambientalmente segura. No
final dos 80, cerca de 96% dos resíduos de Israel eram depositados em
aproximadamente 500 lixões não regulamentados. Atualmente, metade deles já está
fechada e o faseamento previsto pelo plano de gestão apresentado em 1993 está
sendo seguido. O caso mais emblemático desta mudança apresentada por Nissim
(2007) refere-se à montanha do antigo aterro Hiriya, que será melhor apresentada
posteriormente nesta dissertação.
Hui (2005) apresenta a mudança de estratégia de gestão e manejo dos RSU
nos últimos 50 anos nos países com indústria avançada, como Alemanha, Suécia,
Japão e Estados Unidos. A Figura 06 ilustra essa mudança, visando a efetivação dos
processos de recuperação e reciclagem. O desenvolvimento de pesquisas e
tecnologias fundamentaram essa transformação, porém a efetivação do sistema
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industrial de produção e o avanço das embalagens plásticas, entre outros, impõem a
constante busca da melhor gestão do crescente volume de RSU gerados.
Figura 06 - Gestão de resíduos sólidos - mudanças revolucionárias nas estratégias dos países
industriais avançados durante o período de 1960-2004.

Fonte: Hui (2005, tradução do autor)

Atualmente, os gestores e as políticas públicas estão voltadas à recuperação
e reciclagem do maior volume possível dos resíduos, aplicando a logística reversa ou
reaproveitando-os após processos de tratamento e transformação, ver Figura 06.
Diversas legislações foram implantadas no mundo visando a gestão de
resíduos e a criação de fundo monetário para as intervenções necessárias.
Os Estados Unidos, como exemplo, possuem o “A Resource Conservation and
Recovery Act - RCRA ou Lei de Recuperação e Conservação de Recursos”, que
estabeleceu um decreto em 1976 sobre “(...) um sistema regulamentar para
encaminhar substâncias perigosas desde sua geração até sua disposição final”
(MAGALHÃES, 2000, p. 20). Além disso, as crises ambientais e a pressão popular,
fizeram com que “em 1980 o Congresso decretasse a Comprehensive Environmental
Response Compensation and Liability Act - CERCLA ou Lei de Responsabilidade para
Resposta Ambiental, Compensação e Contingências, comumente conhecida como
Superfund Act” (MAGALHÃES, 2000, p. 21).
Esta lei estabeleceu proibições e requeriu consideração aos sítios de
resíduos perigosos abandonados ou fechados (descontrolados), concedeu
obrigação a pessoas responsáveis por liberações de resíduos perigosos
nestes sítios, criou uma taxa especial para as indústrias químicas e de
petróleo que consolidou um fundo de crédito (Superfund) para prover a
limpeza quando nenhuma parte responsável puder ser identificada, forneceu
autoridade e estabeleceu uma estrutura para o governo federal responder
diretamente às liberações ou ameaça de liberação de substâncias perigosas
que podem colocar em risco a saúde pública e o meio ambiente
(MAGALHÃES, 2000, p. 21).
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Os Estados Unidos, como apresentado, possui uma legislação específica,
órgãos de controle, acompanhamento e fiscalização dos produtores de resíduos e um
fundo compartilhado para a recuperação das áreas contaminadas. Vale observar que
todas essas resoluções foram tomadas após grandes tragédias com a contaminação
de áreas e populações, com graves consequências ambientais.
Tabela 2 – Principais tecnologias utilizadas nos EUA.
TECNOLOGIA
Reciclagem
Compostagem
Incineração com geração de
energia
Aterros

PERCENTUAL DE RSU
GERADOS

MILHÕES DE TONELADAS
PROCESSADAS

26%
8%

65
20

12%

29

54%

135

Fonte: Usepa apud Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2014).

A Tabela 02 aponta as técnicas utilizadas na gestão dos RSU nos Estados
Unidos.

A determinação desta técnica depende de um contexto restritivo de

regulamentação para e a concordância dos governos locais (BNDES, 2014, p. 76).
Figura 07 - Evolução do tratamento dos resíduos sólidos urbanos nos EUA.

Fonte: Usepa apud Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2014).

A Figura 07 ilustra a gestão de RSU nos Estados Unidos nos últimos 50 anos
O envio dos resíduos para os processos de reciclagem e compostagem têm
aumentado gradativamente, tendo como consequência redução de envio de resíduos
para aterros sólidos. Uma parte significativa do processo refere-se as unidades de
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triagem e reciclagem, onde a recuperação de resíduos aumentaram a partir da década
de 90, mas as quantidades mantiveram-se estáveis.
Somente os países com legislação e logística reversa avançada apresentam
porcentagens de recuperação e incineração mais altas.
A Figura 08 identifica estes países com a gestão dos RSU mais avançada e as
tecnologias aplicadas, demonstrando a porcentagem mínima de resíduos enviados
aos aterros no Japão.
Figura 08 – Gráficos: (a) resíduos sólidos urbanos gerados em países selecionados e, (b) a

Peso (milhões de toneladas)

gestão prática destes resíduos (como % do total de RSU).

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Japão

Japão

Reino
Unido

Reino
Unido

Itália

Itália

aterro

compostagem

incineração

reciclagem

Alemanha

Alemanha

França

França

Fonte: Giusti (2009, tradução do autor)

A grande diferença neste levantamento sobre a gestão de RSU entre o Brasil e
os países pesquisados pelo Giusti (2009) refere-se aos locais de disposição. Na
literatura internacional, quando os pesquisadores dos países com melhor gestão dos
RSU referem-se aos aterros, obrigatoriamente estão falando dos aterros sanitários.
Parte deles ainda possui dificuldades de gestão ou logística reversa, mas o local de
disposição sempre possui os requisitos mínimos ambientais atendidos, ver Figura 08.
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O Japão possui o melhor resultado na gestão dos resíduos, obtidos através da
criação das EcoTowns, onde todos os tipos de materiais são manipulados e
reaproveitados, visando a emissão zero de gás metano e com uma porcentagem
mínima de descarte em aterros (GEC, 2005, p. 5).
O sentimento de crise e as questões ambientais globais levaram cada
entidade para pavimentar o caminho para a formação das Eco-Towns. As
empresas privadas investiram recursos e mão de obra no desenvolvimento
tecnológico, inovações gerenciais e gestão ambiental, a fim de sobreviver. O
governo federal deu a maior prioridade às questões ambientais. Municípios
foram obrigados não só para fomentar novas indústrias, mas para tratar da
gestão de resíduos e aquecimento global. A consciência ambiental dos
cidadãos estava subindo para um nível que eles iniciaram voluntariamente
suas atividades, além de exigir medidas e os esforços do governo e empresas
privadas. Pesquisadores alcançaram alguns progressos na investigação
sobre sistemas tecnológicos e sociais relacionadas com 3Rs, análise de fluxo
de material, avaliação do ciclo de vida e a integração da gestão de resíduos
(GEC, 2005, p. 71, tradução do autor).

As Eco-Tows foram viabilizadas no Japão por atenderem as necessidades de
todos os participantes do processo de gestão dos resíduos, que são: as empresas
privadas, o governo federal, os municípios, as universidades, os pesquisadores sobre
o assunto e os cidadãos. A questão ambiental referente aos resíduos sólidos só é
resolvida com a participação consciente e efetiva de toda a sociedade.
A Figura 09 expõe os 07 maiores países emissores de CO², provenientes dos
aterros sanitários. O Brasil encontra-se na 7° posição. Johari afirma que “a emissão
de metano a partir de resíduos sólidos urbanos nos países desenvolvidos deverá
diminuir devido à melhoria do programa de reciclagem, reutilização, aumento da
regulação e melhoria das tecnologias de recuperação” (JOHARI, 2012, p. 2910).
Figura 09 – Gráficos Emissão de metano a partir de resíduos sólidos urbanos de sete maiores
países do mundo em 2010 - em milhões de toneladas de CO²:

Fonte: Johari (2012).
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As pesquisas sobre o tema dos RSU possuem duas linhas essenciais, que são
o desenvolvimento de novas tecnologias de aproveitamento das emanações dos
locais de disposição dos RSU e a adequação destes locais à malha urbana após o
seu fechamento e recuperação ambiental.
Por fim, a Figura 10 faz uma comparativo dos percentuais de reciclagem entre
a Europa, os Estados Unidos, o Japão e o Brasil.
Figura 10 – Comparação dos percentuais de reciclagem de Brasil, Europa, Estados Unidos e
Japão:

Fonte: Usepa apud Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2014).

Compreende-se após a exposição dos dados que somente a reestruturação do
sistema de gestão de RSU, a implantação da logística reversa e a eliminação dos
vazadouros a céu aberto e aterros controlados poderão extinguir a degradação
ambiental inerentes a esses processos.
Observa-se também que os problemas ambientais mesmo tendo a gestão de
RSU ainda são enfrentados por todos os países em desenvolvimento, pois possuem
problemas urbanos referentes à ocupação, desenvolvimento urbano, saúde,
educação, entre outros que são prioritários nas agendas políticas locais.
1.4

A produção do espaço capitalista
O capital – Marx nunca cansa de enfatizar – não é uma coisa ou um conjunto
de instituições; o capital é um processo de circulação entre produção e
realização. Esse processo deve se expandir, acumular, reformar
constantemente o processo de trabalho e os relacionamentos sociais na
produção, assim como mudar constantemente as dimensões e formas de
circulação (HARVEY, 2005, p. 73).
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As cidades possuem o capital como a força motriz na produção do tecido
urbano e a sua remodelação constante. Os espaços são construídos visando atender
todos os fluxos referentes à essa força motriz. “A localização urbana é determinada
então por dois atributos. São eles: uma rede de infraestrutura; (...) possibilidades de
transporte de produtos de um ponto a outro, de deslocamento de pessoas e
comunicação” (VILLAÇA, 2012, p. 23).
A produção destes espaços cria setores nas cidades visando o melhor fluxo e
agilidade nos acessos e circulações.
Ao mesmo tempo, esses espaços devem ser alterados de maneira dinâmica e
intensa, podendo permanecer infraestruturas ultrapassadas, bolsões de tecido
urbanos fragmentados, entre outros. “O sistema capitalista é, portanto, muito dinâmico
e inevitavelmente expansível; esse sistema cria uma força permanentemente
revolucionaria, que, incessantemente e constantemente, reforma o mundo em que
vivemos” (HARVEY, 2005, p. 43).
A cidade de São Paulo é um bom exemplo deste processo, pois a cidade foi
implantada seguindo essa lógica do capital.
O centro urbano tradicional foi substituído diversas vezes, atendendo à estas
necessidades dos fluxos. O embate entre o social, o econômico e o ambiental
manifesta-se de forma mais intensa nas cidades, principalmente nos grandes
centros urbanos, onde as intervenções das atividades humanas sobre o meio
físico ocorrem de modo extremamente impactante, assumindo contornos
dramáticos em muitas situações, como se constata ao longo do tempo na
cidade de São Paulo (MORINAGA, 2013, p. 43).

Outra característica importante da produção desta nova cidade refere-se ao
consumo. As implantações dos empreendimentos e a concepção objetivam o
consumo e a diferenciação social. O território é fragmentado para atender lógicas
específicas que não se relacionam com o entorno e com o tecido urbano existente.
Se, necessariamente, a produção e o consumo se integram de modo dialético
na produção como totalidade, resulta que as crises originárias das barreiras
estruturais à acumulação podem se manifestar tanto na produção como no
consumo, em qualquer uma das fases de circulação e de produção de valor
(HARVEY, 2005, p. 45).

A cidade se transforma em uma amálgama de ocupações que atendem a
objetivos específicos que não se relacionam.
A palavra fragmentação impõe-se com toda força porque, nas condições
acima descritas, não há regulação possível ou esta apenas se consagra
alguns atores e estes, enquanto produzem uma ordem em causa própria,
criam, paralelamente, desordem para todo o mais (SANTOS, 2001, p. 86).

Em meio a essa produção do espaço, surgem diversos nichos de pobreza que
se instalam próximos aos equipamentos que proporcionam subsistências. Os
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moradores destes locais, em sua maioria, percorrem longos percursos até a fonte de
renda ou sobrevivem de trabalhos que a sociedade de consumo capitalista e
tradicional não quer executar, lembrando que os lixões se enquadram nessa segunda
opção. Santos (2001) nomeia essa pobreza produzida no espaço capitalista de
pobreza estrutural, afirmando que esta é globalizada, semelhante a uma dívida social.
A cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se criadora
da pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é o suporte, como por
sua estrutura física (SANTOS, 1993, p. 10).

Ao entender essa lógica de produção de espaço urbano, pode-se visualizar a
fragmentação do tecido urbano e a inexistência de espaços públicos qualificados. As
políticas públicas atuais e a redução do número da população abaixo da linha da
miséria minimizam essa produção, mas não a eliminam.
O capital produz uma cidade veloz, dinâmica e que se transforma e se adapta
às necessidades dos fluxos. Seguindo essa lógica, a ocupação dos espaços deve ser
contínua e intermitente. “O imperativo da acumulação implica consequentemente no
imperativo da superação das barreiras espaciais” (HARVEY, 2005, p. 50).
As cidades crescem, progressivamente, substituindo as infraestruturas por
outras novas mais eficientes, podendo às vezes ou não se desfazer daquilo que existe.
A expansão contínua garante a produção de novos territórios a serem explorados pelo
mercado imobiliário. “A expansão geográfica e a concentração geográfica são ambas
consideradas produtos do mesmo esforço de criar novas oportunidades para
acumulação do capital” (HARVEY, 2005, p. 53).
As áreas remanescentes são substituídas ou verticalizadas, se assim for
possível, sem considerar o tecido urbano já existente. Bairros horizontais são
ocupados por edifícios de grande porte sem infraestrutura viária ou de equipamentos.
Novos territórios são produzidos agregando valor à terras distantes do centro
econômico. Os centros tradicionais com equipamento e infraestrutura de transporte e
viários são subutilizados. As periferias recebem empreendimentos que rompem ou
criam tecido urbano com valor agregado às vezes inexistente.
O surgimento de uma estrutura espacial diferente com a ascensão do
capitalismo não é um processo livre de contradições. (...) Essas estruturas
espaciais se manifestam de forma fixa e imóvel de recursos de transporte,
instalações fabris e outros meios de produção e consumo, impossíveis de
serem removidos sem serem destruídos (HARVEY, 2005, p. 53).

Os aterros desativados presentes no tecido urbano, que são objeto de análise
deste estudo, são consequência da constante expansão das cidades. Um local de
disposição de resíduos deve ser implantado longe, devido aos inúmeros problemas já
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apresentados. Mas o espraiamento urbano absorve esses locais, criando diversos
problemas de contaminação, entre outros.
A expansão é, simultaneamente, intensificação (de desejos e necessidades
sociais, de populações totais, e assim por diante) e expansão geográfica. Se
o modo capitalista sobreviver, deverá existir ou ser criado espaço novo para
a acumulação, em todas as esferas e em todas as partes do mundo, haverá
pouco ou nenhum espaço restante para a acumulação adicional (HARVEY,
2005, p. 64).

A expansão é contínua e necessária, pois atende à demanda do modelo
econômico e social vigente. Porém, deve-se analisar se ela é ambientalmente
sustentável. Santos afirma que “mais circulação e mais movimento permitem, de novo,
o aprofundamento da divisão territorial do trabalho, o que, por sua vez, cria mais
especialização do território. O círculo, nesse caso virtuoso (ou será vicioso), ampliase” (SANTOS, 2013, p. 44).
Essa nova cidade fragmentada e concentrada em seus fluxos é universal. “A
globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo
capitalista” (SANTOS, 2001, p. 23), principalmente em locais onde não existiu a
formação tradicional dos grandes centros urbanos, como as cidades de Paris e
Londres, que são referências internacionais pelo seu valor histórico e formação
consolidada, além da presença da política do Estado de bem-estar social efetiva.
Para metrópoles brasileiras – e quase certamente também para as latinoamericanas-, a força mais poderosa (mas não a única) agindo sobre a
estruturação do espaço intra-urbano tem origem na luta de classes pela
apropriação diferenciada das vantagens e desvantagens do espaço
construído e na segregação espacial dela resultante. Esta (...) é uma
condição necessária para o exercício da dominação por meio do espaço intraurbano (VILLAÇA, 2012, p. 45)

As cidades nascem e perpetuam essa lógica em constante ruptura e
fragmentação. Mesmo possuindo questões básicas da formação urbana e de
infraestruturas a serem solucionadas, devem se adaptar às novas tecnologias de
transporte e comunicação, o mais rápido possível.
Além disso, existe o contraponto da tecnologia. “As técnicas se dão como
famílias. Nunca, na história do homem, aparece uma técnica isolada; o que se instala
são grupos de técnicas, verdadeiros sistemas” (SANTOS, 2001, p. 24).
O surgimento de novos materiais, por exemplo, exige a substituição de todas
as estruturas existentes de comunicação de dados. A necessidade de adaptação e
aquisição dessas tecnologias, (e aqui deve-se lembrar sobre o consumo como regra
social), obriga a sociedade a adquiri-las.

38

Esse período técnico-científico da história permite ao homem não apenas
utilizar o que encontra na natureza: novos materiais são criados nos
laboratórios como um produto da inteligência do homem, e precedem a
produção de objetos. Até a nossa geração, utilizávamos materiais que
estavam a nossa disposição. Mas a partir de agora podemos conceber
objetos que desejamos e utilizar e então produzir a matéria-prima
indispensável à sua fabricação (SANTOS, 2001, p. 32).

Os estudos elaborados sobres as técnicas utilizadas nos aterros controlados,
até a década de 90, indicam que estas eram inadequadas e perigosas. Atualmente,
passa-se por um processo de substituição dessa tecnologia, mas ao se considerar os
inúmeros materiais que surgem, questiona-se como poderá ser a destinação de tantos
produtos distintos.
Deve-se considerar que a redução da produção de resíduos é a única solução
viável para evitar a contaminação de todos os lugares.
Por fim, deve-se discutir sobre os vazios urbanos. O conceito central de vazios
urbanos foi apresentado por Villaça (1983), que aponta o seguinte, são “enormes
extensões de áreas urbanas equipadas ou semi-equipadas, com grandes quantidades
de glebas e lotes vagos”. As áreas contaminadas ou antigos locais de disposição de
resíduos abandonados, em sua maioria, não se enquadram nesta definição urbana,
mas prejudicam a urbanidade da mesma maneira devido à sua dimensão e a
irradiação da degradação para o entorno.
As antigas áreas de disposição não se enquadram em nenhuma definição
urbanística formalizada, pois são objetos de integram questões de urbanidade, gestão
de resíduos, meio ambiente e espaço construído. A sua classificação e as
reabilitações necessárias são um tema novo para a política pública e a legislação
pertinente.
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2

OBJETIVOS
A pesquisa realizada é norteada pelo estabelecimento de objetivos gerais e

específicos, conforme apresentados a seguir.
2.1

Objetivo Geral
O objetivo geral do trabalho é apontar diretrizes e estabelecer orientações para

a reabilitação de antigas áreas de disposição de resíduos sólidos contidas no
perímetro urbano ou no vetor de crescimento municipal.
2.2

Objetivos Específicos
Os objetivos específicos deste trabalho se relacionam com o objetivo geral,

serão resumidos a seguir:


apresentar a PNRS;



apresentar e discutir sobre os locais de disposição dos resíduos, analisandoos no Brasil e em alguns lugares do mundo, como Japão, Inglaterra, Estados
Unidos, entre outros;



apresentar conceitos urbanísticos importantes para a análise e intervenção nas
áreas contaminadas considerando a sua condição no tecido urbano e seu
entorno;



apresentar a evolução urbana da cidade de São Paulo, considerando a ótica
dos locais de disposição de resíduos sólidos, a sua desativação e a expansão
urbana; definindo as áreas contaminadas considerando os locais de disposição
dos resíduos sólidos;



apresentar e discutir as questões físico-bióticas e sociais das áreas
contaminadas; apresentar e discutir as degradações físico-bióticos e sociais
das áreas contaminadas;



apresentar exemplos de locais reabilitados;



apresentar diretrizes e estabelecer orientações para a reabilitação físicobióticos e sociais das áreas contaminadas; e



analisar, identificar e aplicar a metodologia de reabilitação das áreas
contaminadas em um estudo de caso.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa realizada pretende indicar diretrizes e orientações para a

reabilitação de áreas degradadas por resíduos sólidos e possui duas fases distintas.
A fase inicial refere-se a uma pesquisa documental e analítica de dados sobres
os locais de disposição de resíduos, técnicas e metodologias de avaliação e
reabilitação das áreas degradadas. Foram pesquisadas dissertações, teses e artigos
sobre esse assunto.
No que se refere às metodologias de reabilitação, será realizada uma busca
em artigos internacionais na qual este tema é amplamente discutido e que possuem
locais onde novas técnicas e metodologias foram aplicadas e analisadas. Também
são apresentados fundamentos urbanísticos sobres as áreas de disposição de
resíduos e as suas alterações no tecido urbano, além de conceitos de urbanismo para
o entendimento da constituição das cidades.
Após o levantamento e análise destes fundamentos teóricos referentes às
áreas de disposição de resíduos sólidos, discute-se a degradação, as técnicas e as
metodologias de reabilitação.
Após os diversos estudos e análises teóricas, escolhe-se uma área no
município de São Paulo na qual será realizada uma pesquisa documental, visando a
execução de análises e indicação de diretrizes e orientações para a área.
A pesquisa foi realizada adotando as seguintes atividades:
a)

Atividade 1 - Esta atividade visou à construção da base teórica. Através

do referencial teórico proposto são definidos conceitos necessários para a
compreensão das tipologias dos aterros e as possíveis técnicas de recuperação de
acordo com a sua classificação. Foram levantados os processos de relação com o
entorno, saúde da população do perímetro, entre outras questões pertinentes ao tema.
As bibliografias a serem utilizadas serão teses, dissertações e artigos nacionais e
internacionais.
b)

Atividade 2 - Aprofundamento das questões urbanas pertinentes às

áreas contaminadas por resíduos sólidos, visando à sistematização de dados
significativos a serem levantados. A base teórica, referente às tipologias de aterros
definida será analisada, permitindo a criação de uma metodologia de aplicação e
resolução técnica para cada tipo. Pretende-se criar uma sistematização de

41

intervenções no contexto urbano, propondo diretrizes para intervenções. Visa-se a
transformação dos aterros em locais públicos, eliminando o fator degradação e
alterando a vocação local e de seu entorno.
c)

Atividade 3 - Foram pesquisados alguns tipos de locais que foram

reabilitados, apontando-os como exemplo e apresentando as técnicas e os resultados
após a reabilitação.
d)

Atividade 4 - Após aquisição e análise dos insumos teóricos é definido

uma área no município de São Paulo para ser o objeto deste estudo. São coletados
dados históricos, dados da contaminação, entre outros. Realiza-se visita à área para
um levantamento fotográfico e confirmações dos dados já levantados.
e)

Atividade 4 - Aplicação teórica das reabilitações apresentadas na área

de estudo a ser escolhida.
f)

Atividade 5 - São apresentadas as diretrizes e orientações com possível

alteração do local de intervenção e do seu entorno. Essa proposição busca validar as
diretrizes e orientações apresentadas para recuperação e reabilitação de áreas de
disposição de resíduos sólidos em uma área a ser definida.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao pesquisar sobre o tema, levantou-se estudos teóricos sobre os seguintes

temas a serem apresentados a seguir: conceituação e análise sobre áreas
contaminadas; as degradações físico-bióticas e sociais; exemplos de áreas
contaminadas reabilitadas, entre outros.
O levantamento e a análise dos conceitos e aplicações sobre os assuntos
citados serão a fundamentação para as diretrizes e orientações gerais para a
reabilitação de áreas contaminadas com resíduos sólidos a ser apresentada no final
deste capítulo.
4.1

Reflexões sobre a contaminação
Serão apresentados alguns fundamentos sobre as áreas contaminadas, os

locais de disposição de resíduos e a evolução do município de São Paulo,
considerando a existência destes locais.
4.1.1 Questões referentes aos locais de disposição
O Brasil possui algumas normativas vigentes referentes à disposição de
resíduos, são elas: NBR 8.418 - Apresentação de Projetos de Aterros de Resíduos
Industriais Perigosos; NBR 8.419 - Apresentação de Projetos de Aterros Sanitários
de Resíduos Sólidos Urbanos; NBR 10.157 - Aterros de resíduos perigosos - Critérios
para projeto, construção e operação; NBR 8.849 - Apresentação de projetos de aterros
controlados de resíduos sólidos urbanos - Procedimentos; NBR 13.896 - Aterros de
resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação; Projeto de
encerramento e recuperação do antigo lixão - Cetesb.
Além disso, também possui normativas para transporte, armazenamento,
tratamento e disposição dos resíduos urbanos, de poda, de varrição e os perigosos
(industriais ou não). Existem normas que visam preservar a segurança dos coletores
e os limites do volume de transporte por coleta.
Conforme os dados já apresentados, o Brasil ainda mantém muitos locais
ambientalmente inadequados para disposição dos RSU. Ao se tratar de resíduos
industriais, os problemas são ainda maiores. A ABETRE (2006) indica 16 locais de
recebimento destes resíduos, o que representa 78% do mercado.
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Os locais de disposição dos RSU encontram-se, em sua maioria, na periferia
dos centros urbanos. Após o seu fechamento e devido ao seu risco de contaminação,
na maioria dos casos permanecem sem utilização e, às vezes, com monitoramento
ambiental.
O levantamento bibliográfico indicou que, em algumas literaturas, estes locais
são identificados como brownfields. Estes são definidos como área que:
- foram afetadas por usos anteriores da própria área e do entorno;
- são abandonadas ou subutilizadas;
- possuem problemas reais ou percebidos de contaminação;
- estão principalmente em áreas urbanas desenvolvidas;
- demandam intervenção para que voltem a ter um uso funcional (CLARINET
apud SPÍNOLA, 2011, p. 39).

O IPT define que “os brownfields sites também incluem, sem estarem limitados,
três tipos específicos de bens: locais contaminados com petróleo ou produtos de
petróleo; locais contaminados com substâncias controladas; locais degradados pela
mineração (MORAES; TEIXEIRA; MAXIMINIANO, 2014, p. 28).
Leite (2005) aponta “que a condição mais importante a ser considerada para a
identificação de um brownfield, é que a atividade ou uso principal para o qual esse
empreendimento foi concebido não exista mais e nem haja condições de ser
desenvolvido novamente sob os mesmos critérios iniciais” (LEITE, 2005, p. 14). Os
antigos locais de disposição de RSU atendem essa condição exposta.
Áreas que podem ser caracterizadas como entraves espaciais existem
também na periferia do município de São Paulo, pois o crescimento urbano
desordenado, aliado à exclusão social, provocou o adensamento urbano.
Aqui, salientamos o caso de antigos aterros sanitários desativados, antes
distantes da população, que foram incorporados à malha urbana sem
nenhuma função, e, por serem áreas contaminadas, não podem dispor de
novas funções, sem antes passarem por um processo de recuperação
ambiental (LEITE, 2005, p. 26).

Estudos apontam que os “brownfields constituem cerca de 5 a 10% das terras
urbanas dos EUA" (MAGALHÃES, 2000, p. 20). No Brasil, não possuímos essa
percentagem dimensionada. Foram elaborados estudos que identificam apenas
industrias desativadas ou encontram-se “ao longo das principais linhas férreas,
especialmente a orla ferroviária paulista. Essa mesma ferrovia, hoje, também pode
ser classificada como um tipo de brownfield resultante da desativação quase total de
um tipo de infraestrutura de transportes” (LEITE, 2005, p. 12).
Rescue (2004) afirma que não existe uma definição formal do termo brownfield,
sendo que o uso comum dessa palavra pode causar mal-entendidos. Ela indica que
nos Estados Unidos se define brownfields como "bens imóveis, a expansão,
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reconversão ou reutilização de que pode ser complicado pela presença ou potencial
presença de uma substância perigosa, poluente, ou contaminante" (RESCUE, 2004,
p. 11).
Os países europeus consideram brownfields como "locais que foram afetados
pelos antigos usos do local e terreno circundante; são abandonadas e subutilizadas;
têm problemas de contaminação real ou percebida; são principalmente nas áreas
urbanas desenvolvidas; e pode exigir intervenção para trazê-los de volta para uso
benéfico" (RESCUE, 2004, p. 11).
No Reino Unido, o termo significa "com ou sem tratamento, seja contaminada
ou não, e onde reconstrução estaria em conformidade com as políticas de
planejamento ou objetivos de renovação urbana. A definição inclui edifícios de defesa
e terras utilizadas para a extração mineral e eliminação de resíduos” (RESCUE, 2004,
p. 11).
Mesmo considerando as diferentes definições para o termo, consideramos que
estes espaços existem em todo o mundo e devem receber tratamento ambiental
adequado.
A comunidade internacional está de acordo em que deve ser feito na
regeneração de brownfields. Querendo ou não, a contaminação é um
problema, a maioria dos países concorda que é importante certificar-se de
que as comunidades e outras partes interessadas trabalhem em conjunto em
tempo hábil para prevenir, avaliar e limpar de maneira sustentável e com
segurança visando a reutilização (RESCUE, 2004, p. 11).

Morinaga (2013) defende que a reabilitação de um brownfield, bem como o seu
gerenciamento e a sua reabilitação, tornado a área de intervenção habilitada ao reuso
deve “assegurar a realização e a continuada satisfação das necessidades humanas
para as presentes e futuras gerações, de modo ambientalmente sensível,
economicamente viável, institucionalmente robusto e socialmente aceitável, dentro do
contexto regional particular” (MORINAGA, 2013, p. 121).
4.1.2 A evolução de São Paulo e a definição dos locais de disposição dos
resíduos sólidos
O conceito de evolução urbana é comumente associado à idéia de
crescimento: um núcleo urbano evolui quando sua população cresce ao longo
do tempo, expandindo a sua mancha urbana. Pode-se considerá-lo como um
conceito derivado da definição de desenvolvimento. Esta definição também é
importante por conter a idéia de processo, ou seja, a evolução é dinâmica e
ocorre ao longo do tempo (RAFAEL, 2006, p. 32)
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A cidade de São Paulo, fundada no topo de uma colina, entre os rios
Tamanduateí e Anhangabaú, permaneceu como ”uma acrópole (...) em seus três
primeiros séculos de existência”. (TOLEDO, 1983, p.13). Serviu de ponto de apoio aos
viajantes e a catequização. ”Essa colina era centro de convergência de caminhos de
tropeiros ao longo dos quais surgiam pequenos sítios e chácaras. (...). Uma forma de
viver, nem urbana nem rural. Ou conciliadora de ambas” (TOLEDO, 1983, p.13).
Neste período, a cidade ainda se mantém quase rural, os resíduos são
enterrados nas próprias residências, pois são constituídos basicamente de matéria
orgânica e tecido conforme descrito por Ogata (1983).
A cidade de São Paulo começa a se expandir, superando os limites
topográficos e as várzeas, produzindo novos bairros na periferia do centro histórico.
Esta ocupação segue junto aos eixos de conexão da cidade e são as articulações
urbanas que regem o centro até a atualidade.
O triângulo central serve de moradia às elites e a periferia começa a ser
ocupada por prestadores de serviço e comerciantes informais. A cidade cresce
moderadamente “até o advento da ferrovia” (TOLEDO, 1983, p.13), ligando a cidade
a Santos em 1867. Estudos apontam a chegada da ferrovia como a segunda fundação
da cidade (SOMEKH; SILVA, 2003).
Diferentemente do processo de constituição do urbano apresentado na história
internacional, as cidades brasileiras fundam-se dentro do sistema capitalista, fazendo
com que sua ordenação e expansão já tenham a circulação de mercadorias, acrescido
da segregação espacial como metodologia de construção (LEFEBVRE, 2004).
A implantação da ferrovia reafirma a força do capital e das elites cafeeiras. A
cidade começa a ser reconstruída para atender aos anseios da elite, a expansão
urbana se intensifica. Arruamentos são realizados, ”há um conceito (...) de que as vias
de circulação devem prevalecer sobre todos os valores urbanos. (...) As qualidades
estéticas do meio ambiente, componente fundamental para se aferir a qualidade de
vida de uma cidade, não entram nas preocupações das autoridades” (TOLEDO, 1983:
159). Os rios Tamanduateí, Tietê e Pinheiros têm o seu leito retificado. A cidade já
possui problemas com o volume da geração de RSU, parte deste material é utilizado
na retificação destes ocupando a várzea e os vazios. (OGATA, 1983, p. 60)
O centro consolidado começa a ser reconstruído para adequar-se aos padrões
estéticos europeus vigentes neste período. Surgem também os primeiros bairros de
elite, as cities.
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São Paulo exerce a função de pólo comercial e o ponto de chegada dos novos
imigrantes. Estes partiam para as lavouras, porém uma porcentagem deles
permaneceu na cidade trabalhando como prestadores de serviço e comerciantes.
Traziam conhecimentos e tecnologias utilizadas na Europa.
As mudanças sociais, econômicas e espaciais são muito rápidas. A
reconstrução da cidade somada às obras higienistas determinam novas condições de
ocupação e moradia. Inicia-se a expulsão das classes populares para as periferias.
A cidade de São Paulo é um palimpsesto – um imenso pergaminho cuja
escrita é raspada de tempos em tempos, para receber outra nova, de
qualidade literária inferior(...) Uma cidade construída duas vezes sobre si
mesma, no último século” (TOLEDO, 1983, p.67).

A segregação espacial determina os eixos de expansão da cidade. Os bairros
da elite estão à oeste e sudoeste do centro consolidado, as periferias ao leste e norte
(SOMEKH e SILVA, 2003).
”Iniciou-se (...) uma epidemia de urbanização. Epidemia pela rapidez de
propagação do processo; epidemia por seus aspectos patológicos de crescimento
desordenado, sem infra-estrutura.” (TOLEDO, 1983, p. 67).
As principais vias da cidade são alargadas, adequando-se ao novo fluxo de
carros, porém ainda seguem as articulações propostas quando ainda se encontrava
no limite do triângulo original. As infraestruturas de iluminação, esgotamento, entre
outros, são implantadas nas áreas onde residem as elites e, somente chegam nas
periferias tempos depois.
Podemos observar, através desse processo evolutivo, que, de um modo geral
as áreas receptoras de resíduos acompanham a orientação e sentido de
crescimento da cidade: onde esta se desenvolve mais, mais distantes elas se
situam em relação ao centro. Além disso, esse fato pode ser constatado pela
concentricidade dos raios em que eles se dispunham com o decorrer da
evolução urbana. Inicialmente, encontravam-se a um raio inferior a um
quilometro de distancia e, atualmente, chegam a 25km (OGATA, 1983, p. 73).

A cidade recebeu algumas novas propostas de articulações e ordenação, como
o Plano de Avenidas para São Paulo, mas nenhum deles foi efetivamente implantado.
Outro fator importante que verificamos na cidade de São Paulo é o alto valor
do solo urbano e a rapidez com que se faz a conquista de áreas da periferia
da cidade (...). Um loteamento que, inicialmente, encontrava-se francamente
atado à trama urbana, em pouco tempo se vê envolvido por ela, através da
absorção rápida de vazios e bolsões dentro das áreas ocupadas pelas
edificações. O mesmo ocorre com áreas que abrigam lixões e aterros
sanitários: em pouco tempo estes se veem cercados por edificações,
causando problemas de toda espécie à população que vive em suas
proximidades (OGATA, 1983, p. 22).

Os locais de disposição dos RSU seguem a lógica apresentada, afastando-se
do centro conforme a cidade evolui, seguindo os preceitos dos setores econômicos e
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da elite que determinam a produção do espaço. Consequentemente, os aterros são
enviados cada vez mais para a periferia, determinando o desenvolvimento do seu
entorno e intensificando a sua situação crítica.
Quanto mais rápido for o crescimento do aglomerado urbano, menor passa a
ser a duração da vida útil de uma área receptora de resíduos, porque logo
entra em conflito com outras modalidades do uso do solo, tendo que ser
expulsa para outras localidades, mais distantes, ainda marginalizadas dentro
da estrutura urbana. É, nesse sentido, que acreditamos serem as áreas
receptoras de resíduos sólidos, especialmente os aterros de lixo – lixões e
aterros sanitários – indicadores de estruturas urbanas passadas. Por exigirem
grandes espaços, que, em geral, só se encontram disponíveis em bolsões ou
periferia do aglomerado urbano, os aterros estão sempre no front da marcha
da urbanização (OGATA, 1983, p. 75).

Ogata (1983) aponta que a junção entre a produção e a evolução do espaço
urbano e os locais de disposição dos RSU estão interligados, pois a velocidade de
ocupação do entorno do aterro determina a duração deste equipamento. Os conflitos
com a comunidade do entorno referentes aos vetores, contaminações, entre outros,
determinam a sua mudança.
Desse modo, a área receptora de resíduos passa a ser expulsa do local para
outro mais distante, que ainda não sofreu uma certa valorização do solo. Essa
mesma área, ainda não valorizada, atrai também, em geral, a população
suburbana e a indústria: ambas em busca de terra barata. Forma-se, por
assim dizer, um círculo vicioso: a)para recepção de resíduos, procura-se a
terra barata, distante da população, e b) por outro lado, esta acaba por se
constituir numa fonte de atração de determinadas parcelas da população da
cidade: a de baixos salários e a favelada. A primeira busca as terras baratas
para poder realizar o sonho da casa própria e a segunda busca no próprio
aterro de lixo a fonte de sua sobrevivência, fazendo destes o meio de
transferência do excedente da economia capitalista. A cada expulsão de uma
área receptora de resíduos verifica-se a consequente expulsão da população
que dela faz seu meio de vida (OGATA, 1983, p. 142).

O processo apresentado ocorreu em diversos pontos da cidade de São Paulo.
Alguns estudos apontam os locais de disposição dos resíduos desativados na cidade
e sua região metropolitana.
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Figura 11 – Mapa dos aterros desativados na cidade de São Paulo.

Fonte: Morinaga (2007, p. 42).

A Figura 11 evidencia o contraponto possível entre vetor de crescimento e local
de disposição dos RSU. Atualmente, a cidade de São Paulo possui somente Centros
de Transbordo e Separação e os seus resíduos são enviados para aterros em
Sapopemba e Caieiras.
4.1.3 Definição de locais de disposição de resíduos sólidos como área
contaminada
Área contaminada é definida pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb), como sendo uma área, local ou terreno onde há
comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de
quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados,
acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada,
acidental ou até mesmo natural (MORAES; TEIXEIRA; MAXIMINIANO, 2014,
p. 27).
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A contaminação presente nos locais de disposição de RSU dependem da
técnica utilizada em sua construção, da tipologia, do tipo do resíduo depositado, do
tempo de disposição e do tempo em que se encontra fechado, entre outras diversas
variáveis.
Os aterros implantados atendem especificações que “condiziam com o
conhecimento técnico da época, (...) quando se acreditava que a decomposição
ocorria de forma muito mais rápida e confiava-se nos mecanismos de atenuação do
solo” (SILVA, 2001, p. 39). Atualmente, as pesquisas comprovam que o processo de
decomposição dos resíduos é demorado e complexo quimicamente.
A cidade de São Paulo foi pioneira na implantação dos aterros controlados, que
representavam um avanço tecnológico na época (SILVA, 2001, p. 39). Atualmente, os
estudos comprovam que esse método está ultrapassado e necessita ser substituído.
O Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas realizado pela Cetesb
(2001) em cooperação técnica com o governo da Alemanha, por meio de sua
Sociedade de Cooperação Técnica (Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, GTZ) apresenta a Figura 12 que exemplifica as contaminações
possíveis nestes locais de disposição de resíduos considerados lixões ou aterros
controlados.
O Guia de Elaboração de Planos de Intervenção para o Gerenciamento Áreas
Contaminadas realizado pelo IPT (2013) atualiza as questões sobre o tema, indicando
as etapas de investigação, remediação e técnicas de reabilitação das áreas
contaminadas. Tratando inclusive de temas sobre a participação da comunidade
afetada, imprensa e demais participantes do processo.
Figura 12 - Fonte de contaminação do solo e águas subterrâneas – antiga área de disposição
de resíduos.
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Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2001, Conceituação 1000, p. 8).

Sánchez (2001) define que os “sítios de disposição de resíduos urbanos ou
industriais devem ser vistos a priori como locais potencialmente contaminados, áreas
cuja reutilização deveria ser cercada de cuidados” (SÁNCHEZ, 2001, p. 62).
O risco essencial desta contaminação varia de acordo com as questões já
apontadas, portanto o risco futuro para o meio ambiente ou a saúde humana
dependerá das possíveis intervenções e mitigações a serem aplicadas.
Um aspecto fundamental, para a configuração de risco, em uma área
contaminada, é o uso e ocupação do solo no seu entorno. Um risco só existirá
se as concentrações de contaminantes excederem determinados limites
considerados aceitáveis e se existirem receptores sensíveis e a possibilidade
de um evento adverso (MONDELLI, 2008, p. 15).

O manual elaborado pela Cetesb (2001) aponta técnicas, valores indicativos,
análises e parâmetros de produtos presentes em áreas contaminadas e prejudiciais à
saúde. Estes parâmetros referem-se ao contato com crianças e adultos, considerando
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usos “agrícola, residencial, comercial, recreacional, ou industrial” (CETESB, 2001,
cap. IX, p. 22).
“As vias de ingresso que são consideradas em estudos de avaliação de risco à
saúde humana em áreas contaminadas são as seguintes: inalação; ingestão e contato
dérmico” (CETESB, 2001, cap. IX, p. 26).
Além disso, deve-se determinar os aspectos exposicionais, que podem ser:
- “Período no qual a(s) população(ões) exposta(s) permanece(m) nos pontos
de exposição;
- Tipo de ambientes em que ocorre a exposição (ambientes fechados e/ou
espaços abertos);
- Forma e frequência da exposição;
- Acesso ou isolamento das populações expostas às fontes e plumas de
contaminação;
- Características específicas das populações que podem influenciar
diretamente na exposição” (CETESB, 2001, cap. IX, p. 23).

Deve-se considerar as áreas de disposição de RSU como áreas contaminadas,
porém o processo de reabilitação presume uma análise local específica, determinando
as condições e as necessidades daquele sítio a ser reabilitado.
Figura 13 – O gráfico abaixo demonstra a distribuição das áreas contaminadas no estado de

São Paulo, em dezembro de 2013, conforme o tipo de atividade exercida no imóvel.

Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2013a, p. 6.

A Cetesb indica as áreas contaminadas com resíduos sólidos em seus
levantamentos sobre áreas contaminadas no Estado de São Paulo, sendo que estes
representam 3% do total existente (4771 locais em dezembro/2013), ver Figura 13.
Considerando que somente 9% das áreas foram reabilitadas, fica evidente a
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dificuldade de intervenção e reabilitação destas áreas, independente da fonte de
contaminação.
Morinaga (2013) afirma que a intervenção em áreas contaminadas por resíduos
sólidos “não se resumem a aspectos meramente estéticos e funcionais e nem à mera
seleção de espécies vegetais, pois envolve uma série de questões que o tornam
complexo, configurando-o como um trabalho essencialmente interdisciplinar, que
implica necessariamente a interlocução entre diferentes campos do conhecimento”
(MORINAGA, 2013, p. 82).
A dificuldade de reabilitação destas áreas se evidencia na Figura 14, indicando
que somente 5% das áreas contaminadas por resíduos são reutilizadas. Este número
só é maior do que a reutilização de áreas com fonte de contaminação em agricultura,
acidente ou desconhecida.
Figura 14 – O gráfico abaixo demonstra a distribuição das áreas contaminadas no estado de

São Paulo, em dezembro de 2013, conforme a reutilização por tipo de atividade.

Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2013a, p. 13.

Neste estudo, se considera as afirmações de Morinaga (2013) como primordiais
para a intervenção nestes locais, adotando-se o termo área contaminada reabilitada
para os aterros após as intervenções a serem descritas. A área contaminada
reabilitada trata-se de uma “área na qual foi empregado um conjunto de medidas
(monitoramento, controle institucional e de engenharia e remediação) ajustado aos
projetos de reabilitação específicos, que incorporem os aspectos socioambientais e
culturais da paisagem do entorno” (BARROS, 2011, p. 208).
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4.2

Reflexões sobre áreas contaminadas
Serão apresentadas as questões e as degradações físico-bióticas e sociais

referentes a áreas contaminadas com resíduos sólidos.
4.2.1 Questões físico-bióticas e sociais referentes a áreas contaminadas com
resíduos sólidos
A degradação pertinente às áreas contaminadas com resíduos sólidos podem
ser físico-bióticas ou sociais. Estes possuem dificuldades específicas que necessitam
de mecanismos de controle distintos, de acordo com a sua abrangência e técnica a
ser aplicada.
A degradação físico-biótica refere-se aos locais contaminados e à irradiação
destes contaminantes no meio ambiente e na população residente no entorno de
forma direta.
Físicos são os que resultam diretamente dos produtos gerados pelo aterro. A
contaminação de águas subterrâneas e superficiais por chorume, migração e
liberação atmosférica de gases de aterro e incêndios (HIRSHFELD;
VESILIND; PAS, 1992, p. 472, tradução do autor).

A irradiação dos contaminantes liberados pelos processos físicos de
decomposição dos resíduos sólidos impactam no solo, nas águas superficiais e
subterrâneas, no ar, na vegetação, entre outros.
As degradações sociais referem-se aos locais contaminados e à irradiação
destes contaminantes no meio ambiente e na população residente no entorno de
forma indireta.
Sociais são aqueles causados à sociedade pelo aterro, (...) incluem o
aumento do tráfego, visível poluição no ar, o ruído, a degradação estética e
utilidade de terra limitado (HIRSHFELD; VESILIND; PAS, 1992, p. 473,
tradução do autor).

As degradações sociais não possuem uma identificação tão direta quanto as
degradações físico-bióticas. A sua dimensão e definição dependem dos processos
urbanísticos do seu entorno e as mudanças provocadas pelo objeto contaminante.
Sociais são uma consequência da existência do aterro, (...) são a depreciação
propriedade adjacente (que reflete os efeitos adversos da poluição sonora,
do ar poluição, falta de atratividade visual e aumento do tráfego de e para o
aterro) e o custo da terra. O custo da terra tem dois componentes, um relativo
ao aterro local e o outro relativo as propriedades vizinhas. (HIRSHFELD;
VESILIND; PAS, 1992, p. 480, tradução do autor).

Após a definição dos dois tipos de degradações relacionados às áreas
contaminadas com resíduos sólidos, deve-se sempre considerar em ambos os casos
a especificidade do local de estudo e a possível reabilitação, ver Figura 15.
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Figura 15 – As degradações físicas, as sociais e suas sobreposições.

Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente (2010).

Deve-se sempre considerar que o estudo no local contaminado por resíduos
sólidos, a definição da degradação, a determinação dos elementos contaminantes,
suas quantidades, o uso e ocupação do entorno, os processos urbanísticos destas
ocupação, entre outras medidas, serão pontuais e exclusivos, devendo sempre ser
localmente analisados. Somente após uma pesquisa específica, é que poderão ser
determinadas as medidas de mitigação e possíveis ocupações posteriores neste local,
atendendo as normas contidas no Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas
da Cetesb, entre outras normativas vigentes sobre este assunto.
Sánchez (2001) afirma que o “fechamento, desmontagem, demolição,
desativação ou mesmo abandono são etapas que fazem parte do ciclo de vida de
qualquer empreendimento, são a regra e não a exceção” (SÁNCHEZ, 2001, p. 80). A
desativação dos antigos locais de disposição de resíduos sólidos, pode “acarretar
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consequências negativas de cunho econômico, social, urbanístico e ambiental. Tais
consequências podem e devem ser minimizadas e frequentemente estão interrelacionadas” (SÁNCHEZ, 2001, p. 80).
Não deve-se abandonar estes locais contaminados devido a suas degradações
físico-bióticas e sociais, deve-se achar alternativas e técnicas que garantam o seu
reuso e reabilitação com segurança e qualidade urbanística.
4.2.2 Degradação físico-biótica no processo de reabilitação de áreas
contaminadas
A degradação físico-biótica se relaciona com o ambiente e com a população
residente no entorno de forma direta.
Ramke (2009) aponta as emissões provenientes de aterros controlados e
lixões, sendo elas: chorume, gás, escoamentos superficiais, sons, fumaças e odores,
ventos transportando lixos e poeiras, aves, vermes, insetos. A degradação se
intensifica em lixões, devido à exposição dos resíduos.
O tipo de contaminação, a quantidade e o perigo presentes nestes locais são
específicos, dependem do tipo e do volume do resíduo em processo de
decomposição. Além disso, a localidade, a temperatura e o regime de chuvas também
interfere neste processo.
Outra questão importante da contaminação refere-se às rotas de exposição.
Estas podem ser: “ingestão direta; inalação de voláteis e poeiras; ingestão de água
contaminada; ingestão de alimentos produzidos na área; absorção dérmica (USEPA
apud SILVA, 2001, p. 19).
Apresentaremos a seguir os processos físico-bióticos de contaminação
referentes a cada substância ou local contaminado.
4.2.2.1 Degradação físico-biótica no processo de reabilitação de áreas
contaminadas – Águas superficiais e subterrâneas
A contaminação das águas superficiais e subterrâneas provenientes dos
antigos depósitos de resíduos sólidos varia de acordo com o resíduo existente. “A
contaminação pode ocorrer a partir da infiltração de lixiviados para os aqüíferos
subterrâneos, do escoamento superficial, a partir de contato com as águas
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subterrâneas com resíduos expostos e, através da emissão de gás carbônico (APLET;
CONN, 1977, p. 241, tradução do autor).
Quando a água se infiltra por baixo dos aterros, os constituintes orgânicos e
inorgânicos são dissolvidos. A composição dos lixiviados depende da
natureza, do tamanho das partículas, do grau de compactação e da idade do
lixo, bem como do ponto de amostragem de lixiviados. A composição do
chorume pode ser altamente variável (LISK, 1991, p. 434, tradução do autor).

Estas águas produzidas contêm contaminantes e necessitam de controle. As
águas superficiais, costumam ser negligenciadas e se encaminham para os solos, ou
no caso do local contaminado estar inserido em ambiente urbano, para o sistema de
águas pluviais e/ou esgotos.
A lixiviação é o fenômeno de solubilização e arraste de uma substância da
fase sólida para fase líquida que descreve, adequadamente, o que ocorre no
interior do aterro sanitário, através da percolação de água proveniente da
chuva juntamente com o processo de degradação dos materiais que
compõem o aterro, apresentando-se, assim, como a melhor forma de se
referir ao efluente gerado. No que diz respeito ao termo chorume, tem-se que,
esse vocábulo, além de apresentar mais alguns significados, também se
aplica a outros tipos de efluentes, tais como os líquidos provenientes de
estrumeiras (SILVA, 2011, p. 1)

Tratando das águas subterrâneas, quando o aterro não possui manta de
controle e sistema de recolhimento do chorume, forma-se a pluma de contaminação
apresentada na Figura 16.
Figura 16 – Formação da pluma de contaminação.

Fonte: Boscov apud Barros (2011).

A pluma se adéqua ao fluxo e à velocidade das águas subterrâneas,
estendendo-se além dos limites do local onde estão os resíduos. Em áreas rurais, esta
contaminação pode afetar poços de águas, entre outros. A definição da dimensão,
direção, volume e contaminantes contidos na pluma de contaminação demandam
estudos detalhados do local.
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A contaminação das águas é considerada a degradação mais séria, podendo
afetar um amplo perímetro do local contaminado por resíduo sólido, podendo atingir
rios, lagos, represas e outras fontes de abastecimento de água.
4.2.2.2 Degradação físico-biótica no processo de reabilitação de áreas
contaminadas – Ar e gases
Os gases em aterros de resíduos são produzidos devido à degradação aeróbica
dos resíduos produzindo “biogás e o chamado gás de aterro”; estes possuem “metano,
dióxido de carbono e muitos outros gases” (RAMKE, 2009, p. 8, tradução do autor).
Ramke (2009) aponta que o metano é inflamável e explosivo. O dióxido de
carbono afeta a respiração dos seres humanos, considerando que até 5% do volume
deste gás no ar causa vertigem e acima de 8% é letal. Além disso, alguns gases que
podem ser liberados são perigosos e cancerígenos (RAMKE, 2009, p. 8, tradução do
autor).
A Figura 17 apresenta os inúmeros fatores físicos e locais que determinam o
volume e os gases que podem ser produzidos com a degradação dos resíduos.
Figura 17 – Fatores que influenciam a produção de gás na decomposição em depósitos de
resíduos.

Fonte: Lisk (1991, tradução do autor)

Os gases podem se acumular próximo a residências e locais vizinhos a aterros,
principalmente em subsolos e áreas enterradas. Estes geram mal estar, desconforto
e até explosões. Gandolla apud Silva (2001) aponta que a migração dos gases
produzidos pelo entorno podem alcançar até 1.500 m da fonte produtora.
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“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” (SILVA, 2001, p. 25).
A contaminação proveniente dos gases é de difícil controle, devido à
volatilidade do material. Encontramos na literatura diversos casos de explosões
causadas pelo seu acúmulo, inclusive com morte de civis. O seu controle se faz
necessário para evitar estas contaminações e acidentes.
4.2.2.3 Degradação físico-biótica no processo de reabilitação de áreas
contaminadas – Solo e recalque
Os solos são contaminados com a presença dos resíduos, pelos lixiviados e
pelo chorume. Sánchez (2001) afirma que entende-se por solo contaminado “aquele
que contém substâncias químicas em concentrações tais que podem ser
consideradas danosas, direta ou indiretamente, ao homem ou aos demais seres
vivos”(SÁNCHEZ, 2001, p. 83).
Existem boas publicações estrangeiras sobre solo contaminados, com
tecnologia de vanguarda, porém o "solo brasileiro é tropical, com características
próprias e diversas”. O material estrangeiro pesquisado serve como um guia, mas
ficam “limitados pela fragilidade das comparações" (TOLEDO, 2007, p. 60).
Outra questão do solo específica dos locais com disposição de resíduos
sólidos, refere-se ao recalque, onde ocorre o assentamento dos resíduos. Aplet e
Conn (1977) afirmam que 90% do recalque ocorre nos 5 primeiros anos após o
fechamento do aterro.
Barros (2011) aponta diversos estudos que afirmam que estes ocorrem com
mais intensidade em aterros do que em maciços de solos normais. Registrou-se “uma
variação da ordem de 10 a 50% em relação a espessura total original do aterro. A
complexidade dos mecanismos de compressão, atuantes nos aterros, e da sua
quantificação dificultam a previsão dos recalques” (BARROS, 2011, p. 137).
A implantação de estruturas ou construções sobre locais exigem o
acompanhamento constante dos possíveis recalques.
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4.2.2.4 Degradação físico-biótica no processo de recuperação de áreas
contaminadas – Tipos de resíduos
A contaminação presente num antigo local de disposição de resíduos depende
do tipo de material existente. A degradação referente às tipologias do resíduo são as
seguintes:


Resíduo orgânico (proveniente dos RSU, entre outros): a sua degradação
produz na emissão de gases e chorume, resultante de um processo lento. O
seu volume é inconstante, podendo sofrer recalques. Em alguns casos, libera
metano, podendo ocorrer explosões (RAFAEL, 2006, p. 155);



Resíduo inerte (proveniente da construção civil, entre outros): pode ser utilizado
para a recomposição da paisagem, não possuindo danos físico-químicos aos
locais. Porém, o local de disposição pode sofrer recalques, o que exige atenção
de futuras construções na área (RAFAEL, 2006, p. 155);



Resíduo químico (proveniente das indústrias, entre outros): este tipo de resíduo
sofre as mesmas transformações dos resíduos orgânicos, mas sua
periculosidade pode ser aumentada de acordo com o tipo de composição. A
combinação química destes materiais pode gerar gases tóxicos, inviabilizando
qualquer ocupação da área. Observar que locais de disposição de resíduos
químicos e/ou industriais necessitam de maior investimento para sua
requalificação, devido à complexidade dos processos possíveis resultantes da
degradação dos resíduos (RAFAEL, 2006, p.156);



Resíduos sólidos de serviço de saúde (proveniente de hospitais, centros de
saúde, entre outros): este tipo de resíduo possui as mesmas transformações
dos resíduos químicos, acrescidos de contaminações patogênicas e materiais
tóxicos (descarte hospitalar de fluidos de revelação, chapas fotográficas e
medicações). O processo de requalificação destas áreas também é complexo
e custoso, semelhante aos de áreas com contaminantes químicos.
Conforme apresentado, o tipo de resíduo existente determinará a degradação

existente no local, sendo necessária a determinação do tipo de resíduos para a
escolha da técnica de recuperação a ser aplicada e a sua complexidade.
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4.2.2.5 Degradação físico-biótica no processo de reabilitação de áreas
contaminadas – Flora
A presença dos gases produzidos na decomposição dos resíduos agride ou
elimina a vegetação do entorno deste local. Estes “apresentam diversos tipos de
restrição, (...) especialmente quanto ao plantio de vegetação, que sofre as influências
das condições ambientais pouco favoráveis ao desenvolvimento de plantas em geral”
(MORINAGA, 2007, p. 43).
Shrive apud Lisk (1991) aponta que a fotossíntese das plantas é reduzida entre
34 a 53% na presença de locais contaminados. Estudos confirmam que a presença
de contaminante nas águas, além da presença dos gases provenientes da
decomposição alteram os processos de obtenção de energia da vegetação do
entorno. O consumo de insumos advindos destes locais pode contaminar os seres
humanos.
4.2.2.6 Degradação físico-biótica no processo de reabilitação de áreas
contaminadas – Fauna
A presença de fauna ou vetores depende da existência de recobrimento dos
resíduos. Ao visitar lixões, onde não existe a cobertura com solo, presencia-se a
existência de diversas aves, ratos, cobras, insetos, entre outros vetores típicos destes
locais (RAMKE, 2009, p. 7), que transmitem muitas doenças às populações próximas.
Mesmo em aterros sanitários, no primeiro momento de chegada do resíduo e
sua disponibilização em local adequado, nota-se a presença destes animas, pois
estes possuem difícil controle.
O aterro Hiriya, em Israel, apresentou inúmeros problemas devido à
proximidade com o aeroporto local. Ocorreram alguns acidentes devido à colisão entre
os aviões e as aves.
4.2.2.7 Degradação físico-biótica no processo de reabilitação de áreas
contaminadas – Tempo
Rafael (2006), em sua dissertação sobre os aterros desativados em Santo
André, apresenta a espacialização da degradação no tempo, considerando que o local
de disposição funcione pelo menos durante 30 anos (tempo médio de uso deste
equipamento no Brasil). As degradações consideradas são as seguintes: produção de
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gás metano; produção de chorume; problemas de geotecnia (escorregamentos,
solapamentos e desmoronamentos); contaminação por sépticos e tóxicos; sobrecarga
do sistema viário; aumento do particulado em suspensão; aumento do ruído.
Figura 18 – Degradação e sua duração.

Fonte: Rafael (2006, p. 113).

A Figura 18 apresentada demonstra que a produção de chorume e gás metano
é perene, não sendo possível delimitar com precisão o final da sua produção.
4.2.3 Degradação social no processo de reabilitação de áreas contaminadas
A degradação social se relaciona com o ambiente e com a população residente
no entorno de forma indireta.
A degradação social engloba questões de vizinhança, do uso e ocupação do
solo, a possível existência de parcelamentos irregulares, além da possibilidade de
doenças e odores provenientes do local de disposição desativado. Incluem também
as questões econômicas e de valoração dos imóveis do entorno.
Referem-se essencialmente a questões que são difíceis de mensurar e
dependem de intervenção e presença de população do entorno do objeto.
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A contaminação por inalação refere-se as degradações física e social. A
questão física refere-se à absorção de finas partículas de solo ao manusear
diretamente o local contaminado. Em contrapartida a questão social advém da
possibilidade desta contaminação ocorrer com os ventos vigentes na região, podendo
incidir principalmente nas casas mais próximas aos locais contaminados por resíduos,
gerando uma desvalorização maior nestas propriedades.
A Figura 19 exemplifica as diversas maneiras de contaminação dos seres
bióticos que podem ocorrer ao terem contato direto ou não com áreas contaminadas.
Figura 19 – Influência da contaminação nos receptores bióticos.

Fonte: Young apud Mondelli (2008).

Ogunrinola e Adepegba (2012) realizaram uma pesquisa em Lagos, Nigéria,
sobre a percepção dos moradores do entorno de um lixão local. Eles entrevistaram
100 moradores, residentes entre 0m e 750m do lixão. Os entrevistados residentes
entre 0 m e 250 m indicaram que: 57% sentem-se incomodados pelo odor; 71%
adoecem com frequência; 57,9% sentem dores no peito; 53,8% sentem dores de
estômago e; 49,5% deles já pegaram malária. Os residentes a mais de 500 m do lixão
continuam tendo problemas com a malária (28,1%), devido ao vetor de difícil controle,
mas as demais doenças reduzem em média 70%.
Moraes, Teixeira, Maximiniano (2014) classificam as contaminações de uma
substância química até a exposição de receptor biótico, chamando o processo como
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caminho de exposição (MORAES; TEIXEIRA; MAXIMINIANO, 2014, p. 89), conforme
Quadro 1.
Quadro 1 – Caminhos padronizados de exposição nos receptores bióticos.
Água

Solo

Ar

Biota
alimentar

Ingestão direta
Contato e reação dérmicos
Contato e reação oculares
Inalação secundária pelo uso doméstico (vapor, aerosol)
Ingestão direta (principalmente crianças de 9 meses a 5 anos)
Contato e reação dérmicos
Contato e reação oculares
Inalação de compostos químicos voláteis presentes no solo
Inalação do pó
Inalação
Contato e reação dérmicos
Contato e reação oculares
Cadeia Consumo de plantas, animais ou produtos contaminados, secundário
ao consumo de água contaminada
Consumo de plantas, animais ou produtos contaminados, secundário
ao consumo ou contato com solo, pó ou ar contaminados
Consumo de plantas, animais ou produtos contaminados, secundário à
inalação ou evapotranspiração de ar contaminado
Contato dérmico ou reação a plantas, animais ou produtos
contaminados

Meios diversos

Ingestão direta
Contato e reação dérmicos
Contato e reação oculares
Inalação secundária à volatilidade ou ao arraste dos contaminantes de
meios diversos

Fonte: ATSDR apud Moraes, Teixeira e Maximiniano (2014, p. 90).

Por tratar-se da contaminação de um receptor biótico devido a presença da
contaminação por resíduo sólido, compreende-se tratar uma degradação social
possível. Mas a sua análise e determinação depende da identificação da dimensão da
degradação física e identificação das substâncias presentes no local.
A caracterização dos caminhos de exposição deverá ser feita a partir das
seguintes informações: compartimentos do meio físico que estão
contaminados; mecanismos de transporte das SQI desde a área fonte até os
pontos de exposição; localização dos pontos de exposição; receptores
potencialmente expostos; caminhos de exposição padronizados (MORAES;
TEIXEIRA; MAXIMINIANO, 2014, p. 89).

A proximidade com o local onde foram depositados os resíduos sólidos é
determinante na degradação social. São Paulo (2013) indica como as rotas de
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exposição incidem nos seres bióticos os efeitos sobre a saúde daqueles que possuem
relação ou proximidade com o objeto de contaminação (SÃO PAULO, 2013, p. 51),
ver Quadro 2
Quadro 2 – Elementos da rota de exposição nos receptores bióticos.
Nome da
rota

Fonte

Meio
ambiente

Ponto de
exposição

solo

local de
resíduos

solo
superficial

jardins e
áreas de
recreação

sedimentos

local de
resíduos

alimentos

local de
resíduos

água

local de
resíduos

água

rede de
água
pública

rede

ar

local de
resíduos

ar ambiente

Via de
exposição

ingestão

População
exposta
residentes
e usuários
de áreas de
recreação
residentes
e usuários
de áreas de
recreação
pessoas
que
consomem

Tempo
passado,
presente,
futuro

rios, riachos,
sedimentos
represas,
lagoas

ingestão

alimentos

residências,
comércio

ingestão

poço
artesiano ou
raso

residências
(torneira)

ingestão,
inalação,
dérmico

residentes
na área

ingestão

usuários da
rede

passado,
presente,
futuro

inalação

residentes
próximos

passado,
presente,
futuro

residências,
indústrias,
comércio,
outros
terrenos e
edificações
próximas

passado,
presente,
futuro
passado,
presente,
futuro
passado,
presente,
futuro

Fonte: São Paulo (2013, p. 51).

Ao considerar as questões econômicas, segundo Hirshfeld, Vesilind e Pas
(1992) a avaliação da degradação social possui três componentes econômicos
essenciais. São eles: “(1) a redução cumulativa dos valores de propriedade
circundante; (2) o custo associado a efeitos de utilidade de terra, também conhecida
como um "custo de oportunidade", e (3) a "aceleração do custo" (HIRSHFELD;
VESILIND; PAS, 1992, p. 474, tradução do autor).
Apresentamos os itens a serem considerados nos estudos das degradações
sociais do ponto de vista econômico:
- Imóveis mais perto de um aterro perdem mais valor do que as propriedades
mais longe dele;
- O valor da depreciação propriedade diminui com a distância do aterro;
- Em uma determinada distância de um aterro sanitário até 2 milhas (3,21
km), as propriedades mais valiosas podem perder uma porcentagem maior
de seu valor do que as menos valiosas;
- Os aterros podem diminuir os valores das propriedades até 3 milhas (4,82
km) de distância (HIRSHFELD; VESILIND; PAS, 1992, p. 477, tradução do
autor).
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Considerando os dados apresentados, evidencia-se que as degradações
sociais são difíceis de mensurar e avaliar. As questões relativas à saúde dos
residentes do entorno, sem considerar epidemias, dependem da condição física e da
percepção individual. As questões econômicas dependem da urbanização e
condições mercadológicas referentes ao local.
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4.3

Exemplos da aplicação de metodologias de recuperação de áreas
contaminadas
Serão apresentados dois locais onde foram realizadas a reabilitação da área

contaminada com qualidade ambiental e urbana.
4.3.1 Parque Ariel Sharon
O parque Ariel Sharon está localizado ao leste da cidade de Tel Aviv em Israel.
O projeto irá transformar 2.000 hectares em um parque para atender a população da
região metropolitana mais populosa de Israel. O projeto prevê a entrega de diversos
equipamentos urbanos em fases, até ser concluído em 2020.
A primeira fase de reabilitação constituiu na intervenção do aterro Hiriya,
pertencente ao atual parque. Este aterro funcionou desde 1952 até o ano de 1999,
constituindo uma montanha de 60 metros de altura de resíduos conforme Figura 20,
causando um grande incômodo de paisagem e risco ambiental (OFIRA; BECKER;
SHANI, 2006, p. 1). Além disso, devido à proximidade com o aeroporto local, os
vetores (aves) presentes no aterro causavam alguns acidentes.
Após o fechamento do aterro, este foi profundamente estudado e algumas
propostas de reabilitação foram implantadas.
A primeira medida foi a instalação de um sistema de recolhimento do gás
metano para a geração de energia.
Criou-se um centro de transferência e uma estação de reciclagem, recebendo
os resíduos de 18 municípios do entorno, realizando a separação e a recuperação de
metais, plásticos e vidros. Este complexo recebe diariamente cerca de 800 caminhões
de lixo que depositam 3.000 toneladas de resíduos domésticos e de poda, além de
400 caminhões trazendo aproximadamente 1.500 toneladas de resíduos da
construção civil.
Inicialmente, os resíduos orgânicos e inorgânicos são separados por um
sistema de água e densidade desenvolvido no local. O complexo possui sistema de
compostagem (com geração de energia) e reciclagem de papelão, metais, plásticos,
vidros, tecidos e pneus.
A estação de reciclagem possui uma central de educação ambiental, recebendo
as crianças residentes e ensinando técnicas de redução da produção de resíduos.
Este local recebe seminários e workshops de todo o mundo apresentando as técnicas
desenvolvidas e disseminando a consciência ambiental.
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O parque Ariel Sharon apresenta inúmeras tecnologias para a recuperação de
áreas contaminadas e sua reintegração à cidade.
Figura 20 – Aterro Hiriya antes da intervenção.

Fonte: Leshem Ronen (1998).
As Figuras 21 e 22 apresentam a vegetação e os acessos a serem construídos no
parque Ariel Sharon, ao fundo pode-se ver a montanha reabilitada
Figura 21 – Aterro Hiriya após reabilitação e implantação do parque Ariel Sharon – vista 01.

Fonte: Latz (2010).
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Figura 22 – Aterro Hiriya após reabilitação implantação do parque Ariel Sharon – vista 02.

Fonte: Latz (2010).
A Figura 23 apresenta a planta do projeto de reabilitação do parque Ariel Sharon,
evidenciando acessos, cursos de água e a montanha reabilitada.
Figura 23 – Projeto do Parque Ariel Sharon.

Fonte: Latz (2010).
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4.3.2 Parque da Nações
O parque das Nações está localizado na parte oriental da cidade de Lisboa em
Portugal. O projeto transformou 340 hectares em um complexo de transporte, turismo
e lazer, contendo: estação oriente; centro de exposições; marina; oceanário; teatro;
teleférico; torres e centros comerciais, hotel, pavilhões de exposição, jardins, parques
e a ponte Vasco da Gama.
Originalmente a área era industrial, com uma refinaria e depósitos de produtos
petrolíferos; o matadouro Lisboa; uma estação de tratamento de águas residuais; um
aterro sanitário e uma estação de tratamento de resíduos sólidos, além de estações
portuárias (PORTAL DA NAÇÕES, 2014).
“O antigo aterro sanitário de Beirolas, entre o rio Trancão e a Estação de
Tratamento de Águas Residuais de Beirolas, com área original de 17 hectares e 15
metros de altura. O aterro serviu como depósito dos resíduos sólidos de Lisboa, no
período de 1985 a 1990” (MORINAGA apud BARROS, 2011, p. 251). Foi constatado
a contaminação a partir de 2 metros, sendo estimado um total 250.000 m³ de solos
necessitando de tratamento.
Um estudo aprofundado sobre o solo local e as suas contaminações permitiu a
combinação destes visando índices adequados para áreas de uso recreativo, turístico
e urbano (baixo impacto). A área não recebeu residências devido à possibilidade de
contaminação. Os solos contaminados com hidrocarbonetos foram removidos
(PORTAL DAS NAÇÕES, 2014).
A recuperação ambiental do aterro foi realizada suavizando os taludes do
aterro, garantindo a sua estabilidade; a extração dos lixiviados acumulados no interior
do aterro e seu tratamento em local adequado; a extração do biogás e seu
tratamento (queima); o isolamento dos resíduos depositados, mediante a aplicação de
membrana impermeabilizante; a instalação do sistema de drenagem de águas
superficiais; a colocação de camada de terra vegetal com índices adequados
(PORTAL DAS NAÇÕES, 2014).
O monitoramento local compreende os seguintes controles: acústica do
ambiente; qualidade do ar; meteorologia; qualidade da água; qualidade da água de
descarga da rede de coletores pluviais; monitorização do aterro sanitário de Beirolas
(PORTAL DAS NAÇÕES, 2014).
O Parque das Nações pertence a uma grande intervenção urbanística da
cidade de Lisboa, requalificando o local e o seu entorno. Os equipamentos urbanos
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instalados proporcionam recreação e a pratica de esportes aos moradores do entorno
conforme Figura 24. Além disso, é uma referência turística da cidade.
Figura 24 – Projeto do Parque das Nações.

Fonte: Portal das Nações (2014).

A Figura 25 refere-se ao principal acesso ao parque das nações. As Figuras 26
e 27 referem-se ao Pavilhão de Portugal projetado pelo arquiteto Álvaro Siza.
Figura 25 – Estação Oriente de trem.

Figura 26 - Torres São Gabriel/Rafael e o
Pavilhão de Portugal.

Fonte: Autora, Maio de 2013.

Fonte: Autora, Maio de 2013.
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Figura 27 – Pavilhão de Portugal.

Fonte: Autora, Maio de 2013.

A Figura 28 refere-se a um centro comercial com lojas de diversos segmentos
e de alimentação.
Figura 28 – Centro comercial.

Fonte: Autora, Maio de 2013.
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A Figura 29 refere-se as áreas ajardinadas que estão presentes em todo o
parque, sendo que estas receberam tratamento específico pois possuem contato
direto com os usuários do espaço.
Figura 29 – Jardins próximos ao Pavilhão de Portugal.

Fonte: Autora, Maio de 2013.

A Figura 30 refere-se ao edifício com o oceanário público e uma instituição de
pesquisa sobre Biologia marinha e Oceanografia.
Figura 30 – Oceanário.

Fonte: Autora, Maio de 2013.
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A Figura 31 refere-se ao teleférico que percorre todo o perímetro do parque.
Figura 31 – Teleférico e ponte Vasco da Gama.

Fonte: Autora, Maio de 2013.

A Figura 32 refere-se a ponte Vasco da Gama, que interliga os municípios de
Montijo, Alcochete, Sacavém e Lisboa, pertencentes a grande Lisboa, cruzando o rio
Tejo.
Figura 32 – Ponte Vasco da Gama.

Fonte: Autora, Maio de 2013.
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A Figura 33 refere-se a piscina natural utilizada para diversas modalidades de
esportes náuticos, como natação, caiaque, entre outros.
Figura 33 – Piscina natural e espaço para esportes náuticos.

Fonte: Autora, Maio de 2013.

A Figura 34 refere-se aos jardin e equipamentos públicos instalados em todo o
complexo do parque, evidenciando a sua diversidade e o complexo projeto de
reabilitação.
Figura 34 – Jardins internos com equipamentos públicos.

Fonte: Autora, Maio de 2013.
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4.3.3 Outros exemplos
Existem

outros exemplos

de

reabilitação

de áreas degradadas ou

contaminadas no município de São Paulo. Alguns casos são exemplo de sucesso
neste processo, porém outros apresentam problemas relacionados à presença de
resíduos de tempo em tempos
A praça Vitor Civita localizada no bairro de Pinheiros é um exemplo de sucesso
de reabilitação, sendo inaugurada em novembro de 2008. O processo foi realizado
por uma parceria público-privada entre a Prefeitura e a Editora Abril, numa área de
13.645 m² onde funcionou um incinerador de resíduos sólidos no período entre 1949
e 1989. Por tratar-se de uma área de grande valor imobiliário, a reabilitação foi
exemplarmente adimplida, mesmo com o seu elevado custo devido a dificuldades
técnicas percebidas ao decorrer do processo. A vegetação comestível foi substituída
por espécies contemplativas, além de substituição e impermeabilização de todas as
paredes do edifício existente, limitando o contato dos futuros usuário com a
contaminação presente no local (BARROS, 2011, p. 273).
Outro caso de sucesso refere-se a detecção de contaminantes na área
subterrânea do shopping SP Market, na região de Jurubatuba. A contaminação foi
identificada nos poços de monitoramento da praça existente no local em 2007, sendo
necessário o bombeamento e tratamento dos resíduos obtidos. O problema foi
resolvido conforme descrito em relatório apresentado a Cetesb, mas por se tratar de
uma área considerada como “Área Contaminada Crítica”, necessita de procedimentos
de gerenciamento diferenciado.
Um caso que exige acompanhamento permanente da Cetesb é o do Shopping
Center Norte, que foi inaugurado em 1984 numa área que foi utilizada com lixão na
década de 60. O noticiário exibe reportagens desde o ano 2000 sobre o acúmulo de
gás em algumas áreas do shopping, incidindo no risco de explosões no local
(CETESB, 2013c, p. 77).
Por fim, temos o exemplo do Condomínio Barão de Mauá, que se transformou
em exemplo de insucesso, sendo constantemente associado a explosão e a morte
ocorrida após um acidente em abril de 2000. O local é monitorado pela Cetesb, que
implantou ações de reabilitação. Atualmente a situação encontra-se controlada
(CETESB, 2013c).
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4.4

Diretrizes e orientações gerais para a reabilitação de áreas contaminadas
Serão apresentadas diretrizes e orientações para reabilitação de antigas áreas

de disposição de resíduos sólidos contidas no perímetro urbano ou no vetor de
crescimento municipal.
4.4.1 Metodologia de reabilitação físico-bióticas de áreas contaminadas
A recuperação física das áreas contaminadas é possível, mesmo ao se
considerar as dificuldades apresentadas nos itens anteriores. Atualmente, existem
técnicas e processos para a reabilitação destas áreas contaminadas e deve-se
analisar e adequar as degradações já apresentados. “A constatação da contaminação
em um determinado sítio não significa necessariamente a impossibilidade de seu uso”
(MORINAGA, 2007, p. 73).
A pesquisa realizada por Toledo (2007) apresenta uma lista de técnicas de
remediação das áreas contaminadas, permitindo a reabilitação e o reuso.
As técnicas de remediação de locais contaminados dividem-se em processos
físicos, químicos e biológicos. Um processo físico é, por exemplo, a remoção
do resíduos. Os processos químicos são tratamentos, tanto in situ quanto ex
situ, nos quais por meio de reações químicas, os contaminantes são
degradados a substâncias menos tóxicas, passiveis de disposição no meio
ambiente, dentro de premissas de risco estabelecidas na operação. Nos
processos biológicos os microorganismos promovem a digestão dos produtos
nocivos e liberam no meio ambiente compostos que oferecem riscos menores
que os contaminantes inicialmente existentes. Trata-se de um processo
normalmente mais longo que o químico ou o físico (TOLEDO, 2007, p. 25).

A determinação da técnica de remediação dependerá dos estudos específicos
já citados, devendo ser adequado para cada local. “Muitas vezes é necessária a
conjugação de mais de um tipo de técnica para se alcançar os objetivos da
remediação (MORINAGA, 2007, p. 46).
A reocupação segura de terrenos contaminados, especialmente quando
envolve a mudança do tipo de uso, implica a realização de uma série de
procedimentos, que visam à investigação dos poluentes presentes, seja no
solo ou nas águas subterrâneas, da extensão da contaminação e dos riscos
à saúde humana e ao meio ambiente, culminando, se necessário, com a
elaboração de um projeto de remediação e a escolha das técnicas mais
adequadas para a sua concretização (MORINAGA, 2007, p. 63).

Ao iniciar um processo de reabilitação de áreas contaminadas, deve-se realizar
um projeto que especificará o uso requerido e as técnicas adequadas para a sua
viabilização adequada aos parâmetros estabelecidos pela Cetesb.
A literatura vernácula existente sobre áreas contaminadas denomina estas
intervenções como medidas de engenharia, sendo estas ”ações baseadas em práticas
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de engenharia, com a finalidade de interromper a exposição dos receptores, atuando
sobre os caminhos de migração dos contaminantes” (SÃO PAULO apud MORAES;
TEIXEIRA; MAXIMINIANO, 2014, p.125). Mas existem poucos estudos referentes às
áreas contaminadas com RSU, o que dificulta a análise e aplicação considerando as
condições climáticas, de chuvas, solos e demais itens determinantes nestas
situações. Devido à isso, uma porcentagem significativa de estudos apresentados
refere-se a artigos publicados internacionalmente.
As maiores dificuldades deste processo referem-se às construções, ao uso
direto do solo e ao tratamento e recolhimento do chorume produzido. “A seleção e
aplicação de métodos adequados de tratamento do chorume são complexas por
causa de sua grande variabilidade na composição e concentração (LISK, 1991, p. 440,
tradução do autor).
Além disso, é adequado a instalação de drenos de gases, podendo gerar
energia e evitando a “sua migração para galerias de águas pluviais, redes de esgoto
e outras redes subterrâneas de infraestrutura, poços e fossas, além de ambientes
fechados, reduzindo os riscos de ocorrência de explosões” (MORINAGA, 2007, p. 44).
A reabilitação de uma área contaminada poderá ser realizada a partir da
conjugação de medidas de remediação para redução de massa, medidas de
controle institucional e medidas de engenharia para controle da exposição,
todas elas detalhadas tecnicamente no plano de intervenção desenvolvido
especificamente para a área a ser reabilitada (MORAES, TEIXEIRA,
MAXIMINIANO, 2014, p.127).

A EPA apud Silva (2001) estabelece que a remediação de áreas contaminadas
por resíduos deve conter: sistema de cobertura; controle da fonte, para contenção da
pluma; coleta e tratamento do percolado; coleta e tratamento do gás; controle
institucionais para completar os controles de engenharia (SILVA, 2001, p. 31).
A Figura 35 apresenta os principais processos, problemas e as implicações na
reabilitação de áreas contaminadas por resíduos sólidos.
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Figura 35 – Principais restrições ao desenvolvimento em aterros fechados.

Fonte: Misgav; Perl e Avnimelech (2001, tradução do autor).

Misgav, Perl e Avnimelech (2001) apontam os quatro grandes problemas na
reabilitação das áreas contaminadas por resíduos: percolação da água, recalque
diferencial, emissão de gases e instabilidade de taludes.
Porém, três destes quatro principais problemas (recalque diferencial, emissão
de gases e instabilidade de taludes) podem ser resolvidos com o tempo, pois tendem
a diminuir com a contínua decomposição dos resíduos (MISGAV; PERL;
AVNIMELECH, 2001, p. 97).
O problema de mais difícil solução refere-se à construção sobre estas áreas.
Após a desativação de um depósito de resíduos sólidos, mesmo sabendo o tipo de
material que foi depositado, não existe a garantia de que o processo de decomposição
será linear e contínuo no decorrer do tempo. Também não existe a garantia da
resistência à compressão, como existe nos solos. Por fim, os gases desta
decomposição tendem a se acumular próximo a novas estruturas e fundações,
podendo decorrer em explosões e contaminações (MISGAV; PERL; AVNIMELECH,
2001, p. 97, tradução do autor).
Emberton e Parker (1986) classificam os depósitos de resíduos sólidos após o
seu fechamento em três classes distintas, considerando o tempo discorrido após o
fechamento. Os estudos a serem realizados no local de intervenção determinarão os
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possíveis problemas existentes e os usos adequados, considerando a classificação
proposta:
- Classe A: esta categoria inclui locais onde ocorre uma grande produção de
gás. Estes locais são susceptíveis ao recalque e contém depositados
recentemente. A sua reabilitação será cara e tecnicamente difícil. Os autores
não recomendam esses locais para remodelação. Os únicos edifícios
construídos em tais sites devem ser relacionados com a operação de
captação de gás ou instalações de eliminação de resíduos. Em alguns casos,
a construção de qualquer edifício no site deve ser evitada, se possível. Se
realmente for necessária esta construção, deve-se instalar poços de extração
de gás sob todos os edifícios .
- Classe B: esta categoria inclui locais onde algum gás ainda é produzido.
Normalmente esses sites contêm resíduos depositados a mais de 10-15
anos, mas não excedendo a 5-10m de profundidade. Todos os edifícios
devem ser construídos com lajes cuja a base seja ventilada utilizando
ventiladores de extração, com 1 ou 2 renovações de ar por hora. Membranas
de plástico devem ser incorporadas lajes, manutenções não devem penetrar
essas lajes e sensores de detecção de metano deve ser instalados embaixo
e acima das lajes .
- Classe C: esta categoria inclui locais onde pequenas quantidades de
metano estão sendo liberados e não têm o potencial de produzir grandes
quantidades nos próximos anos. Normalmente esses sites contêm resíduos
que foram depositados a mais de 15 anos ou contêm pequenas proporções
de lixo doméstico depositado recentemente misturado com material "inerte".
Os edifícios construídos nestes locais devem possuir ventilação natural
suficiente sob as lajes, garantindo a integridade delas (EMBERTON;
PARKER, 1986, p. 480, tradução do autor)

A classificação apresentada depende do tipo de resíduo, tempo decorrido
desde o fechamento, presença de gás metano, entre outros. Todos estes dados são
obtidos em análises e levantamentos históricos do local.
A reabilitação físico-biótica das áreas contaminadas, mesmo em alguns casos
possuindo um alto custo inicial para a sua efetivação, tem técnicas e metodologias
conhecidas e eficientes. Deve-se estabelecer medidas mitigadoras para as emissões
provenientes da decomposição dos resíduos, aproveitando-se da possível geração de
energia dos gases e tratando adequadamente o lixiviado e o chorume.
Misgav, Perl e Avnimelech (2001) indicam alguns meios para superar as
questões apontadas acima:


Percolação da água: pode-se utilizar mantas geo-têxteis sintéticas, colocando
uma espessa camada de solo superficial para conter todo o sistema radicular
e plantando pequenas árvores para reduzir a chance de serem derrubadas pelo
vento;



Recalque diferencial: utilizar fundações com estacas e radier de concreto sobre
o solo. Quando possível, deve-se utilizar fundações e estruturas leves;
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Emissão de gases: utilizar ventilação passiva do gás por tubos perfurados na
massa de resíduos, porém estes gases podem ser prejudiciais à saúde. Podese utilizar também a ventilação ativa com poços de extração e pavimentos
suspensos, que permitem a ventilação do gás antes de chegar ao espaço do
edifício;



Instabilidade de taludes: pode ser melhorada através da estabilização usando
bermas, bem como vários meios de fixação, tais como muros de suporte e o
reforço do solo.
Após a solução destas questões, o monitoramento da “taxa de recalque; a

qualidade do lixiviado; a quantidade e qualidade do gás produzido” (MATSUFUJI apud
SILVA, 2001, p. 33) devem ser mantidos.
Ao propor a revegetação destes locais, deve-se considerar a possibilidade de
serem instalados campos de golfe, parques, entre outros, pois estes devem receber
algumas medidas mitigadoras específicas.
Considerando a contaminação existente, evidencia-se a necessidade de um
recobrimento e proteção para que o solo exposto possa ter contato das pessoas que
utilizarão este local. A profundidade do recobrimento de solo em toda a área deve ser
de no mínimo “60 cm (não incluindo a camada de barreira de gás), exceto onde serão
plantadas árvores e arbustos, onde se exige pelo menos, 90 cm” (GILMAN; FLOWER;
LEONE, 1984, p. 66, tradução do autor) – ver Figura 36.
Inicialmente, a área deve ser recoberta por gramíneas e recomenda-se a
espera de 1 ou 2 anos antes do plantio de árvores e arbustos. Deve-se misturar as
“plantas anuais e perenes para a estabilização do solo, impedindo a erosão em locais
recuperados” (GILMAN, 1984, p. 67, tradução do autor).
Árvores plantadas pequenas (1m de altura) mostram significativamente
melhor crescimento em aterros do que aqueles da mesma espécie plantada
quando maior que 2 m, independentemente da espécie. Uma pequena árvore
pode adaptar o seu sistema radicular ao ambiente adverso da cobertura do
solo através da produção de raízes próximas da superfície e para longe das
condições de alta presença de gás (GILMAN; FLOWER; LEONE, 1984, p. 75,
tradução do autor)

Deve-se escolher espécies tolerantes aos contaminantes presentes, sempre evitando
frutíferas e leguminosas para não correr o risco da produção contaminar o consumidor.
A listagem de Caminhos padronizados de exposição nos receptores bióticos (Tabela
2) deve ser considerada na escolha das espécies.
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Figura 36 – Sistema de barreira Trench para pequenos plantadores. Tubos de ventilação
devem ser espaçados não mais de 2 m de distância.

Fonte: Gilman, Flower e Leone (1984, tradução do autor).
A reabilitação destes locais requer medidas específicas e adequadas às suas
demandas. Devido a isso, “os custos para o meio ambiente, (...) são difíceis de quantificar
monetariamente” (HIRSHFELD; VESILIND; PAS, 1992, p. 474, tradução do autor). Para tal,
deve-se sempre considerar que estes locais contaminam o entorno, gerando degradação e
desvalorização.

Moraes, Teixeira e Maximiniano (2014) listam os itens de engenharia que
devem ser atendidos em um Plano de Reabilitação de áreas contaminadas. A listagem
pode ser utilizada para áreas contaminadas por resíduos sólidos, observando as suas
especificidades já listadas.
Para toda medida de engenharia do plano de intervenção é necessário que
seja apresentado os seguintes itens de projeto: resultados dos testes
desenvolvidos para o dimensionamento; memorial descritivo; memorial de
cálculo; dimensionamento e especificação de linhas, bombas, tanques, entre
outros; plantas do layout das instalações da medida de engenharia; planta
com a pluma mapeada conforme critério adotado pelo órgão ambiental
competente, mapa de risco referente ao cenário de exposição de interesse e
área de influência da medida de engenharia; seções contendo o esquema da
ocupação da área, a distribuição espacial da contaminação e a localização
da medida de engenharia; isométrico das instalações da medida de
engenharia, quando aplicável; quadro de quantitativos de das instalações e
equipamentos; pontos de conformidade para o monitoramento da eficiência
da medida de engenharia; especificação técnica do monitoramento da
eficiência da medida de engenharia; cronograma detalhado (MORAES;
TEIXEIRA; MAXIMINIANO, 2014, p. 130).

A reabilitação física das áreas contaminadas por resíduos sólidos requer
estudos específicos, controle e monitoramento para garantir a sua eficácia e evitar
que os futuros usuários destes locais não se contaminem.

82

4.4.2 Metodologia de reabilitação social de áreas contaminadas
A recuperação social das áreas contaminadas é mais complexa do que a
recuperação física, pois engloba questões de vizinhança, do uso e ocupação do solo,
saúde pública, uso do solo, parcelamentos, valoração econômica local e dos imóveis
do entorno.
Deve-se observar que a integração social destas áreas, na maioria dos casos,
prevê a integração de objetos inseridos nas áreas urbanas, mas apartados de usos
sociais. São áreas de grande porte, que possuem vizinhança e valoração comercial,
mas possuem uma carga histórica que as obriga, na maioria dos casos, a permanecer
cercada ou abandonada.
A prática mais comum é a de aguardar um período compreendido entre a
desativação do aterro e o surgimento de espaços verdes chamado de ‘tempo
de manutenção’. Nesse período, variável de um aterro para outro, deve ser
realizado o monitoramento que consiste na continuidade de alguns dos
serviços que são realizados durante a vida útil do aterro, como o controle da
estabilidade física da área do aterro e, na drenagem, coleta e tratamento de
substâncias tóxicas provenientes dos detritos (LEITE, 2005, p. 64).

No Brasil, a maioria dos locais de disposição de RSU permanece neste período
apresentado por Leite (2005), a requalificação destas áreas não ocorre.
Sánchez (2001) apresenta um esquema de recuperação de áreas
contaminadas, que foi adaptado para as três possibilidades de recuperação destas
áreas, sendo elas: o abandono; a reabilitação e; a remoção - ver Figura 37.
O abandono é o tipo de reabilitação mais realizado. A área é cercada após a
desativação do depósito de RSU, permanecendo neste estado sem qualquer
intervenção e, às vezes, sem nenhum tipo de monitoramento. O abandono não
necessita de investimento.
A reabilitação é o processo de recuperação social adequado, pois permite o
estudo do tipo de contaminação e das deficiências sociais do entorno, adequando a
proposta de reabilitação. No decorrer dos estudos locais para a escolha do melhor
sistema de reabilitação das degradações ambientais, pode-se verificar a vizinhança e
suas necessidades de equipamentos públicos e/ou privados. A proposta de
reabilitação pode integrar essas necessidades, garantindo urbanidade e gerando
valoração do entorno.
A remoção seria a recuperação social mais custosa, pois prevê a retirada de
todo o resíduo existente no local e sua transferência. Na maioria dos casos,
considerando que os aterros funcionam em média 30 anos, essa solução seria
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inviável. Porém, considerando as questões do entorno referentes ao reuso e
vizinhança, esta seria a melhor solução. A eliminação do resíduo garante a eliminação
da sua degradação.
Figura 37 – Níveis de reabilitação de áreas contaminadas por resíduos sólidos.

Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Sánchez (2001).

Misgav, Perl e Avnimelech (2001) apresentam uma metodologia de definição
de usos e intervenções em áreas contaminadas por resíduos adequada à implantação
de equipamentos públicos, ao tempo decorrido desde o fechamento do aterro de
resíduos e a preferência aos espaços abertos (evitando o acúmulo de gás). A proposta
apresenta diferentes porcentagens de sucesso, sendo elas: habitação – 33%;
regeneração natural – 41%; espaços esportivos com vegetação leve – 54 a 55% e;
outros usos leves com 75 a 79% (MISGAV; PERL; AVNIMELECH, 2001, p. 98).
O sucesso de reabilitação destas áreas depende da combinação entre a
técnica, a adequação social e o meio ambiente local, a combinação de critérios de
planejamento e a compatibilidade física da recuperação (MISGAV; PERL;
AVNIMELECH, 2001, p. 98). A escolha destas implantações depende de três fatores:
função local, planejamento e atividades que pode ser executadas ao ar livre
(MISGAV; PERL; AVNIMELECH, 2001, p. 99).
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O Brasil possui distintas características físicas e regionais que determinarão a
tipologia a ser utilizada nestes espaços. O clima local deve ser considerado para evitar
propostas inadequadas, como por exemplo a implantação de quadras descobertas em
locais com alta incidência solar e baixa umidade.
Deve-se observar que a reabilitação implica na execução das intervenções
físicas já apresentadas, além do monitoramento que deve ser contínuo, considerando
que a área será novamente utilizada.
Os estágios para a recuperação social destas áreas dependem da participação
da sociedade na definição do equipamento ou intervenção; da participação pública ou
privada na determinação das técnicas de recuperação da área degradada.
Deve-se sempre observar que a reabilitação “não se restringe somente à
remediação da contaminação, mas deve estar atrelada à requalificação do espaço
urbano, com particular atenção às áreas públicas, e à possibilidade de reconfiguração
do próprio traçado urbano ” (MORINAGA, 2013, p. 188).
A proposta de reabilitação social deve estar atrelada às quatro questões físicas
pertinentes às áreas contaminadas por resíduos sólidos: percolação da água,
recalque diferencial, emissão de gases e instabilidade de taludes já apresentados.
A combinação das reabilitações físico-bióticas e sociais garantirão o sucesso
da proposta a ser implementada.
A Figura 38 apresenta os processos determinantes e os critérios para a
reabilitação de locais contaminados por resíduos sólidos.
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Figura 38 – Critérios e estágios para a reabilitação de áreas contaminadas por resíduos
sólidos.

Fonte: Misgav, Perl e Avnimelech (2001, tradução do autor).

O estudo apresenta como critério primário a topografia local. Os critérios
secundários são as limitações físicas, a necessidade de irrigação, a possível
recuperação de biomas locais, entre outros.
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A definição da proposta depende da existência e da velocidade de produção do
gás no resíduo em degradação. Esta transformação decresce com o decorrer do
tempo, mas não pode ser desconsiderada.
As atividades sociais a serem desenvolvidas e equipamentos urbanos a serem
implantados devem ser definidos de acordo com a necessidade regional. A
determinação desta construção indicará as estruturas a serem implantadas e a
presença de vegetação, conforme Quadro 3.
O tipo de resíduo presente no local a ser incorporado também é determinante
no processo de reabilitação. Rafael (2006) apresenta em seu estudo uma matriz que
sistematiza a reabilitação de acordo com o tipo de resíduo depositado.
Quadro 3 – Matriz do tipo de resíduo “versus” uso do solo.
Resíduo disposto

Degradação ambiental
provocada

Uso de solo proposto

produção de gases
produção de chorume
Orgânico

instabilidade do maciço

praças, parques,
praças esportiva

aumento de tráfego
aumento de vetores
instabilidade do maciço
Inerte
aumento de tráfego

loteamentos
residenciais
(baixa carga)

emissão de voláteis
produção de chorume
Químico
instabilidade do maciço

praças, parques,
praças esportiva

aumento de tráfego
agentes infectantes
descarga de material tóxico
Hospitalar

instabilidade do maciço

praças, parques

produção de chorume
aumento de tráfego
Fonte: Rafael (2006).

Os critérios de determinação da possibilidade de problemas futuros com o gás
em produção são:


tipo de estrutura: espaço aberto; estrutura aberta; estrutura fechada;
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tipo de fundação: rasa; profunda;



possibilidade de lesão da vegetação: nenhuma; baixa; média; alta;



tipo da vegetação: herbácias e vegetação de pequeno porte; árvores;



cobertura com vegetação: sem vegetação; pontual e esparsa; muitos
exemplares (MISGAV; PERL; AVNIMELECH, 2001, p. 102).
Conforme apresentado, o item mais importante na intervenção nestes locais

depende do tipo de fundação a ser utilizado. A construção de equipamentos de grande
porte, como museus, centros esportivos, salas de concerto, entre outros, pode ter
problemas com a especificação do tipo de fundação e a garantia da segurança.
O tipo de atividade a ser desenvolvida ao ar livre possui distinta sensibilidade
ao gás existente nestes locais e ao tempo, mas deve-se garantir os padrões mínimos
de contaminações das substâncias de acordo com o uso a ser implantado conforme
indicado pela Cetesb. A área de intervenção pode sofrer alterações de seu uso com o
passar do tempo, pois esse minimiza a degradação local devido à degradação dos
resíduos.
Misgav, Perl e Avnimelech (2001) apresentam uma listagem de atividades que
podem ser desenvolvidas ao ar livre por estágios de tempo decorrido desde o
fechamento:


0 a 5 anos - ping-pong; área de pedestres; trilhas; teatros abertos; área de
picnics; jardins; gramados; área de equitação; campos; pasto; entre outros;



6 a 10 anos - vias para carros; estacionamento; campos de golfe; playground;
acampamento; áreas de recreação; plantações; entre outros;



10 a 20 anos - estradas e estacionamentos; quadras de esportes; campos; área
para bicicletas; entre outros;



mais de 20 anos - quadras de esportes; rinques de patinação; entre outros
(MISGAV; PERL; AVNIMELECH, 2001, p. 106).
Rafael (2006) realizou um estudo sobre a incorporação de aterros desativados

em Santo André sobre as degradações ainda atuantes em quatorze locais distintos.
Existem áreas abandonadas e reabilitadas com praças ou clubes esportivos. A
ocupação existente possui problemas técnicos típicos destes locais, além da
indicação de alguns usuários que notam o cheiro do gás metano. O estudo analisa as
principais degradações físicas, (recalques, gases voláteis, infectantes, chorume,
geotecnia e a instabilidade do maciço), indicando que a ausência de medidas
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mitigadoras eficientes não permitem a total integração destas áreas ao tecido urbano.
Em dois locais estudados mais profundamente, criou-se áreas abandonadas, o que
equivale a quase 15% das incorporações, tornando-se espaços apartados da cidade
e sem cumprir qualquer função social como os vazios urbanos citados na introdução.
A reabilitação social de áreas contaminadas por resíduos sólidos necessita da
combinação e correta implantação das medidas mitigadoras físicas, a análise do tipo
de resíduo, o tempo decorrido entre o fechamento do deposito e a reabilitação, a
adequação da proposta de equipamento à necessidade da comunidade do entorno e,
por fim, adequação projetual aos limites técnicos locais.
4.4.3 Fluxograma para a reabilitação de áreas contaminadas
O fluxograma da Figura 39 indica as técnicas e processos básicos para a
reabilitação sócio-urbanística de áreas de disposição de resíduos sólidos,
considerando as degradações e reabilitações apresentadas.
Figura 39 – Fluxograma para reabilitação de áreas contaminadas.

Fonte: elaborado pelo autor.

A sequência de ações para a reabilitação deve considerar todos os requisitos
de análise, procedimentos e processos apresentados para cada etapa.
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ESTUDO DE CASO – ATERRO PEDREIRA CIT

5

O estudo de caso será realizado no aterro desativado Pedreira Cit, localizado
na zona oeste da cidade de São Paulo para validação das diretrizes apresentadas.
O aterro desativado encontra-se numa área residencial entre os bairros do
Jardim Jaqueline, Ferreira e Jardim das Vertentes, que possuem contexto social e
ocupações distintas a serem apresentados, conforme Figura 40.
Figura 40 – Localização do aterro Pedreira Cit – Ver apêndice A.

Local

Norte

Sul
Fonte: Google Maps (2014).

5.1

O histórico local
O aterro Pedreira Cit é uma área particular pertencente ao grupo Arcobrás

Comercial e Incorporadora Ltda, com área total de 13.460 m² e um volume de 566 m³.
Ele operou durante 11 meses, de fevereiro de 1978 até janeiro de 1979.
Originalmente a área era uma pedreira de extração de gnaisse e devido a esse
uso inicial que se manteve o nome deste aterro. As suas atividades foram finalizadas
atendendo uma solicitação do Corpo de Bombeiros, pois as explosões colocavam em
risco as residências do entorno da área.
A prefeitura o arrendou para utilizá-lo como aterro, preenchendo a cava da
extração com resíduos. Bitar (1997) apresenta em sua tese diversos casos
semelhantes em São Paulo, “a falta de áreas disponíveis para a disposição do lixo
urbano e industrial, assim como o crescente déficit habitacional na RMSP, tem feito
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dessas áreas um atrativo” (BITAR, 1997, p. 12). A área recebeu um volume de material
superior à cava existente, criando uma topografia nova em platôs.
A área recebeu resíduos inertes, mas em uma trecho frontal do aterro foram
misturados RSU com este material, exigindo investigação e medidas mitigatórias que
possibilitem a sua reabilitação.
Atualmente a área encontra-se fechada e sem monitoramento. Caracteriza-se
por uma vazio que interrompe o tecido urbano, conforme já apresentado.
5.2

A relação entre o entorno e o objeto de estudo – Análise histórica
As fotos aéreas de análise da ocupação e desenvolvimento urbano a serem

analisadas referem-se aos anos de 1959, 1968, 1973, 1977, 1980, 1987, 1994, 2000,
2005, 2008, 2010, 2012 e 2014.
A Figura 41 referente ao ano de 1959 mostra uma ocupação esparsa. A cidade
ainda estava concentrada entre os rios Pinheiros e Tietê, iniciava-se a ocupação das
várzeas, mas a transposição ainda não era franca (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN,
2013, p. 43). Pode-se observar a extração de gnaisse citada no histórico da área, além
de uma deposição informal do futuro aterro Raposo Tavares.
Figura 41 – Foto aérea – 1959 – Ver apêndice B.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Fonte: Base aerofotogrametria e projetos s.a. (1959).
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A Figura 42 referente ao ano de 1968 mostra a evolução das ocupações
residenciais. O aterro Raposo Tavares tem o início oficial de funcionamento em 1967
no local onde já havia resíduos. A área de estudo apresenta uma lagoa proveniente
da extração de gnaisse. Entre essas duas áreas começam a surgir uma ocupação
residencial.
Figura 42 – Foto aérea – 1968 – Ver apêndice C.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação médio / alto padrão
Fonte: Base aerofotogrametria e projetos s.a. (1968).

A Figura 43 referente ao ano de 1973 mostra o avanço territorial do aterro
Raposo Tavares, que quase triplica a sua área. Devido a instalação deste
equipamento, surgem as primeiras ocupações precárias junto ao córrego conforme
descrito por Ogata (1983). Instala-se uma população que se utiliza do lixo como fonte
de subsistência. A lagoa de extração na área de estudo aumenta sua dimensão.
Surgem diversas ocupações residenciais, com ou sem planejamento.
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Figura 43 – Foto aérea – 1973 – Ver apêndice D.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Fonte: Emplasa.(1973).

A Figura 44 referente ao ano de 1977 mostra a consolidação do aterro Raposo
Tavares com diversas camadas de resíduos, um aterro controlado que foi implantado
como aparência de um aterro sanitário. Surgem outras ocupações precárias junto a
ele. A lagoa de extração foi aterrada com resíduos. Surge ao norte da área de estudo
um conjunto habitacional de alto padrão. Instala-se ao sul um conjunto residencial
típico de programas habitacionais da década de 70. A expansão e o espraiamento
urbano podem ser observados, devido ao grande volume de ocupações no entorno.
Figura 44 – Foto aérea – 1977 – Ver apêndice E.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Fonte: Emplasa.(1977).

A Figura 45 referente ao ano de 1980 mostra o aterro Raposo Tavares logo
após a sua desativação. Surgem diversas ocupações precárias no seu entorno. A área
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de estudo recebeu um volume de resíduos superior à cava existente, o que cria uma
nova topografia no local. Neste período a cidade de São Paulo já expandiu-se para a
região metropolitana, tendo uma ocupação semelhante à atual (MEYER; GROSTEIN;
BIDERMAN, 2013, p. 44). O rio Pirajuçara apresenta parte de sua várzea com
ocupação de vias marginais e os demais trechos em processo de ordenação.
Figura 45 – Foto aérea – 1980 – Ver apêndice F.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Fonte: Emplasa.(1980).

A Figura 46 referente ao ano de 1987 mostra a expansão das ocupações
precárias. O aterro Raposo Tavares transforma-se no Parque Raposo Tavares com a
finalização das obras em abril de 1980.
Não foram levados em consideração todos os cuidados especiais
necessários ao tipo de substrato existente no aterro e aos possíveis
problemas de contaminação. Todavia, o aterro foi recoberto por uma camada
de argila, para evitar a emanação de gases e, outra de terra adubada para o
plantio da vegetação (BARROS, 2011, p. 333).

O projeto de reabilitação da área após o fechamento do aterro Raposo Tavares
não foi elaborado e executado corretamente, por conta disso o parque possui
problemas de contaminação até os dias atuais.
As habitações de alto padrão ao norte da área de estudo transformam-se em
um bolsão residencial com controle de acesso. A ocupação residencial ao sul também
estabelece uma tipologia de padrão diferenciado do entorno. Surgem as primeiras
torres habitacionais.
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Figura 46 – Foto aérea – 1987 – Ver apêndice G.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Verticalização
Fonte: Emplasa (1987).

A Figura 47 referente ao ano de 1994 aponta a contínua ocupação de
habitações precárias no entorno da área de estudo. As residências de médio e alto
padrão estabelecem rupturas claras do tecido urbano, isolando as ocupações
precárias. Surge um outro fenômeno apontado por Meyer, Grostein e Biderman (2013)
que é o adensamento habitacional junto aos trechos urbanos das rodovias.
A partir dos anos 90, os trechos urbanos das rodovias que alcançam o
município de São Paulo concentram um número crescente de edifícios
residenciais produzidos pelo mercado imobiliário. Trata-se de uma nova
opção de localização utilizada pelo mercado que atende as faixas de renda
média e média baixa. Os planos do poder público, através de seus órgãos
especializados, de transformar esses trechos rodoviários em vias expressas
com acessos locais devem ampliar a oferta habitacional nessas áreas
(MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2013, p. 230).

Surgem também alguns empreendimentos comerciais significativos como
hipermercado, shopping e centro de venda de produtos para construção, entre outros.
Estes locais são polos geradores de fluxos e alteram a dinâmica do seu entorno.
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Figura 47 – Foto aérea – 1994 – Ver apêndice H.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
médio / alto padrão
Verticalização
Fonte: Base aerofotogrametria e projetos s.a. (1994).

A Figura 48 referente ao ano de 2000 mostra a consolidação do perímetro da
área de estudo, a expansão das habitações precárias e a ruptura dos padrões de
ocupação com o isolamento de bolsões residenciais.
Figura 48 – Foto aérea – 2000 – Ver apêndice I.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
médio / alto padrão
Verticalização
Fonte: Base aerofotogrametria e projetos s.a. (2000).
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A Figura 49 referente ao ano de 2005 mostra a existência de duas áreas
contaminadas de grandes dimensões. Apesar de uma delas ter se transformado em
Parque, irradiam degradação para o entorno. A área existente entre estes dois objetos
foi ocupada por habitações precárias e ausência de infraestrutura.
Figura 49 – Foto aérea – 2005 – Ver apêndice J.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
médio / alto padrão
Verticalização
Fonte: GoogleEarth.(2005).

As Figuras 50, 51,52 e 53 referentes aos anos de 2008, 2010, 2012 e 2014
mostram poucas alterações nas ocupações existentes. Porém, surgem diversos novos
empreendimentos residenciais de alta densidade, uma nova iniciativa do mercado
imobiliário. Estes edifícios são de médio/alto padrão, com alturas significativas e
complexos de lazer de grande porte. Estes empreendimentos devem usar instrumento
de planejamento como outorga onerosa, entre outros, para viabilizar a sua aprovação.
A dimensão e a ocupação destes empreendimentos, somados aos bolsões
residenciais já residentes, partem o tecido urbano e criam espaços de negação. As
ocupações precárias ficam sob essas grandes estruturas e não recebem nenhum tipo
de incentivo e reabilitação.
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Figura 50 – Foto aérea – 2008 – Ver apêndice K.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
médio / alto padrão
Verticalização
Fonte: GoogleEarth.(2008).

Figura 51 – Foto aérea – 2010 – Ver apêndice L.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
médio / alto padrão
Verticalização
Fonte: GoogleEarth (2010)

98

Figura 52 – Foto aérea – 2012 – Ver apêndice M.

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
médio / alto padrão
Verticalização
Fonte: GoogleEarth (2012).
Figura 53 – Foto aérea – 2014 – Ver apêndice N.

Área de estudo
Aterro e Parque Raposo
Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
médio / alto padrão
Verticalização
Fonte: GoogleEarth (2014).

A análise histórica do local, utilizando as fotos aéreas, evidencia as
consequências para a urbanidade quando áreas contaminadas não recebem a
reabilitação adequada ou quando permanecem fechadas, criando um vazio urbano.
Um outro item importante de se observar são as rupturas no tecido urbano causadas
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pelas vias de grande fluxo, especialmente a rodovia Raposo Tavares e a linha de
transmissão de energia .
5.3

Análises locais – Relatório de acompanhamento na Cetesb
A área foi estudada de novembro de 2006 a janeiro de 2007, atendendo à

solicitação da Cetesb. Foram realizadas 25 sondagens e a instalação de 5 poços de
monitoramento, onde foram coletadas 10 amostras de solo, 5 amostras de água
subterrânea. As sondagens utilizaram o método direct push (técnica de sondagem
recomendada) com medições locais dos componentes orgânicos voláteis (VOC’s).
Foram realizadas análises com parâmetros estabelecidos no Orientador para
solos e águas subterrâneas no Estado de São Paulo elaborado pela Cetesb, ver
Figura 54.
Os poços instalados permitiram a caracterização do aquífero freático, de
caráter livre, com profundidade variando entre 2,26 até 5,8m. Possibilitando a
elaboração do mapa de potenciômetro cujo sentido de deslocamento das águas
subterrâneas ocorre do Norte para o Sul em direção das avenidas Eliseu de Almeida
e Pirajussara. O terreno encontra-se numa área em declive em direção à várzea do
rio Pirajuçara ao sul.
Figura 54 – Localização dos pontos de sondagem e poços de monitoramento – Ver anexo A.
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Legenda:

Poço de monitoramento
Poço de monitoramento - investigação detalhada
Sondagem a trado
Sondagem a trado - investigação detalhada
Provável área de disposição de lixo doméstico – fonte Arcobrás

Fonte: Arcobrás (2012).

A análise do solo referente à existência de metais não superou os limites da
Cetesb. Com relação à VOC apresentou excesso nas sondagens SD-05 e SD-06.
Considerando o SVOC somente o SD-09 apresentou concentrações acima do limite
de estabelecidos para hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. A presença destes
compostos refere-se à possibilidade de ocorrer desconforto físico (enjoo, fadiga, mal
estar, dor de cabeça, etc) a futuros usuários da área.
A análise da água referente à existência de metais apresentou níquel acima do
limite da Cetesb nos poços PM-01, PM-02, PM-03 e PM-04. Detectou-se potássio e
sódio em todos os poços de monitoramento em concentrações significativas, porém
não existem limites referenciais para essas substâncias. A ocorrência desses produtos
indica a deposição de resíduos domésticos, pois são decorrentes da decomposição
destes materiais. Considerando os VOC e SVOC, todos as concentrações estão
abaixo do limite permitido.
A análise da água com relação aos TPH obteve como resultado concentrações
superiores aos valores de referência em todos os poços analisados. Porém os perfis
cromatográficos utilizados não apontam similaridade com nenhum dos padrões
utilizados (gasolina, diesel, querosene, óleo de motor, aguarrás, tiner ou JP-5). Por
fim, a análise de via clássica e série hidrogenada da água detectou concentrações de
cloreto, nitrogênio amoniacal orgânico em todos os poços, mas não existem
parâmetros comparativos para essas substâncias.
Os dados completos obtidos nas medições encontram-se no anexo B.
As conclusões do relatório indicam que não foram identificadas, em superfície,
deposição de materiais com potencial de provocar alteração na qualidade ambiental
do subsolo. As amostras não indicam nenhum composto orgânico e inorgânico
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superando o limite da Cetesb. Os poços indicam RSU com pouca espessura
misturados com o aterro. A água subterrânea está contaminada somente com níquel.
O monitoramento dos poços e as análises por sonda foram finalizados em 29
de setembro de 2009.
A empresa possui duas fotos que apontam a localização da pequena área da
cava que foi preenchida com RSU, ver Figuras 55 e 56.
Figuras 55 – Foto antiga da área – vista com prédio

Figuras 56 – Foto antiga da área – vista com área verde

Fonte: Arcobrás (2012).
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Considerando essa nova informação apresentada, a Cetesb solicitou uma nova
análise mais aprofundada neste trecho. Foram realizados dois levantamentos
geofísicos lineares com eletrorresisitividade, ver Figuras 57, 58 e 59.
Figura 57 – Diagnóstico da área contaminada, indicando caminhamento elétrico – ver anexo
C.
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Legenda:
Fonte: Fonte: Arcobrás (2012).
Figura 58 – Vista da LA materializada no terreno.

Figura 59 – Vista da LB materializada no terreno.

Fonte: Arcobrás (2012).

Os fatores que alteram a eletrorresistividade são: conteúdo com água;
conteúdo de argila; porosidade, salinidade; minerais condutivos, composição
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mineralógica. A cava da antiga pedreira atinge uma profundidade estimada entre 7,0
e 15,0m, com 3,0m na parte final da LA e 20,0m na parte final de LA, ver Figuras 60
e 61.
Figura 60 – Modelamento da linha LA – ver anexo D.

Figura 61 – Modelamento da linha LB – ver anexo E.

Legenda – Escala de cores do tipo quente-fria que expressa intervalos numéricos da
resistividade medida e as litologias correspondentes:
Litologia:
Rocha sã (embasamento cristalino)
Rocha alterada e/ou fraturada, rejeito de pedreira
Rocha muito alterada ou muito fraturada, areia
seca
Rocha alterada ou muito fraturada ou areia
úmida
Sedimentos
ou resíduos saturados em água
Sedimentos ou resíduos saturados em água e sais
Fonte: Arcobrás (2012).

105

A interpretação dos dados obtidos com essa análise permite afirmar:


há uma área remanescente da formação rochosa primitiva de alta resistividade,
cores mais quentes;



existem zonas de fratura na base rochosa, o que permite a contaminação das
águas subterrâneas;



existem áreas de baixa resistividade;



existe acúmulo de água no subsolo;



o resíduo depositado está saturado em água, conformando um reservatório
hídrico conformado com a antiga pedreira.
A comparação dos dados obtidos com poços de monitoramento, as sondagens

e o gráfico apresentado evidenciam que as concentrações apresentadas são
esperadas para um aterro classe C (EMBERTON; PARKER, 1986, p. 480, tradução
do autor). A decomposição anaeróbica do aterro é mínima ou inexistente, próximo da
fase final da degradação de resíduos e materiais orgânicos lá existentes.
Ainda existe a presença de gás metano, mas não oferece risco de
explosividade. O índice de LEL indicado é de 5%, mas o antigo aterro apresenta
índice de 1% LEL. Além disso, o aterro já está fechado há mais de 25 anos.
Os dados e as análises realizados no local indicam que a área está apta para
um novo uso e a reinserção ao tecido urbano.
5.4

O Plano Diretor Estratégico vigente
O Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo foi reformulado e

aprovado no dia 30 de junho de 2014 e sancionado em 31 de julho. A nova legislação
(Lei 16.050/2014) propõe diretrizes para orientar o desenvolvimento e o crescimento
da cidade pelos próximos 16 anos (PMSP, 2014), ver Figuras 62 e 63.
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Figura 62 – Macrozoneamento.

Local
Legenda:
Macrozona de
Proteção e
Recuperação
Ambiental
Macrozona de
Estruturação e
Qualificação
Urbana

Figura 63 – Macroárea.

Local
Legenda:
Macroárea de
Controle e
Qualificação
Urbana e
Ambiental
Macroárea de
Redução da
Vulnerabilidade
Urbana e
Recuperação
Ambiental

Fonte: PMSP - 2014.

“A Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental é caracterizada
pela existência de vazios intraurbanos com ou sem cobertura vegetal” (PMSP, 2015).
Essas áreas são locais propícios para a reabilitação urbanística e ambiental com
habitação, equipamentos, respeitadas as condicionantes ambientais. A legislação
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também prevê o incentivo a usos não-comerciais, minimizar os riscos decorrentes da
contaminação do solo, entre outros.
Figura 64 – Zonas especiais de interesse social 1.

Local
Legenda:
Zonas especiais
de interesse
social 1

Figura 65 – Zonas especiais de interesse social 2.

Local
Legenda:
Zonas especiais
de interesse
social 2

Fonte: PMSP (2014).

As ZEIS são instrumentos de parcelamento do solo que preveem a construção
de habitação de interesse social, visando suprir o déficit habitacional da cidade.
ZEIS 1 são áreas caracterizadas pela presença de favelas, loteamentos
irregulares e empreendimentos habitacionais de interesse social, e
assentamentos habitacionais populares, habitados predominantemente por
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população de baixa renda, onde haja interesse público em manter a
população moradora e promover a regularização fundiária e urbanística,
recuperação ambiental e produção de Habitação de Interesse Social; ZEIS 2
são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou subutilizados,
adequados à urbanização e onde haja interesse público ou privado em
produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse Social (PMSP, 2015,
p. 59).

A área de estudo e seu entorno pertencem a esse uso do solo previsto no PDE,
pois estão subutilizadas ou com ocupação irregular e/ou favelas, ver Figuras 64, 65 e
66.
Figura 66 – Zonas especiais de interesse social 1 e 2.

Local
Legenda:
Zonas especiais
de interesse
social 1
Zonas especiais
de interesse
social 2

Fonte: Adaptado pelo autor do Plano Diretor da PMSP (2014)

As ZEIS possuem instrumentos de gestão e reabilitação específicos descritos
no PDE. As porcentagens de cada tipologia e as faixas de renda são baseadas no
salário mínimo vigente e são atualizadas regularmente. Deve-se dar prioridade de
ocupação aos moradores do perímetro que residem em habitações precárias. A
implantação, projeto e construção devem seguir as normas descritas no PDE e ao
Código de Obras vigente.
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Figura 67 – Ações prioritárias em áreas de risco.

Local
Legenda:
Áreas de Risco
Geológico em
Assentamento
Precário

Fonte: PMSP – 2014.

Por fim, o PDE indica duas áreas de ações prioritárias devido ao risco
geológico, sendo que uma delas encontra-se no limite da área de estudo conforme
figura 67. Neste mapa também existem os diversos córregos próximos à área,
corroborando com o relatório já apresentado sobre a variação do nível de água
subterrânea no local.
5.5

Os equipamentos urbanos locais
A área de estudo apresenta poucos espaços de lazer, esportes ou cultura para

a população residente. A principal referência cultural de franco acesso é o CEU
Butantã, que encontra-se a quase 5 km do local, ver Figura 68.
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Figura 68 – Localização de Centros Culturais, Casa de Cultura, Espaços Culturais, Galeria
de Arte, Museus, equipamentos de esporte e CEU - ver apêndice O.

Local

Fonte: Adaptado pelo autor do Plano Diretor da PMSP (2014)

Os demais equipamentos de lazer referem-se a salas de cinema e teatro
particulares, localizados em sua maioria em shopping centers. Existem alguns campos
de futebol em terrenos desocupados, mas que não possuem a qualidade de um
equipamento municipal.
O mais próximo à área está o Parque Raposo Tavares, um antigo aterro
sanitário desativado conforme demonstrado na evolução histórica. Barros (2011)
defendeu uma tese sobre o parque, apresentando um estudo bem elaborado sobre a
área. Ela lista os inúmeros problemas de requalificação após a desativação do aterro,
o que gerou desconfiança dos moradores do entorno e a sua subutilização. Em sua
conclusão sobre o parque, ela indica que o seu fechamento para uma remodelação e
adequação do espaço seria a melhor solução.
5.6

Imagens do local de estudo e seu entorno
As Figuras 69 a 71 ilustram a área de estudo indicando as principais

construções existentes e citadas.
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Figura 69 – Vista norte 01.

Figura 70 – Vista norte 02.

Figura 71 - Conjunto residencial de grande

Figura 72 – Conjunto residencial de grande

porte – vista 01.

porte – vista 02.

Fonte: Autora, Fevereiro de 2015.
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Figura 73 – Habitações precárias – vista 01

Figura 74 – Habitações precárias – vista 02.

Figura 75 – Panorama 01 da área de estudo – Habitações precárias – ver apêndice P.

Figura 76 – Panorama 02 da área de estudo – Habitações precárias – ver apêndice P.

Fonte: Autora, Fevereiro de 2015.
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Figura 77 – Panorama da área de estudo – Bolsão residencial.

Figura 78 – Divisão entre o bolsão

Figura 79 – Vista das habitações precárias

residencial e as habitações precárias.

do bolsão residencial.

Fonte: Autora, Fevereiro de 2015.
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Figura 80 – Vista sul 02.

Figura 81 - Vista sul 02.

Fonte: Autora, Fevereiro de 2015.

5.7

Aplicação da metodologia de reabilitação físico-biótica no local
A área de estudo apresenta contaminação em trecho determinado ilustrado em

capitulo especifico. Emberton e Parker (1996) determinam classificação para os
aterros após a sua desativação, devemos considerar que a área de estudo encontrase na classe C, a mais branda, e que permite uma grande diversidade de usos e
intervenções.
Os principais problemas do local são a presença de gases e a contaminação
da água subterrânea.
A presença de gases no solo pode ser resolvida com a extração e
monitoramento, analisando a sua periculosidade. Deve-se controlar a percolação das
águas da chuva evitando o aumento da contaminação e produção de gás. O
monitoramento da vegetação ajuda a perceber alteração na existência de gás no solo.
Deve-se construir lajes com ventilação natural evitando o acúmulo de gases.
O problema de recalque refere-se a uma pequena porção da área, onde o aterro
foi realizado utilizando RSU, porém a maior parte do terreno pode ser reabilitada
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utilizando técnicas tradicionais de construção. O aterro está fechado há 36 anos e
dificilmente apresentará problemas de recalque.
As análises apontam a contaminação das águas subterrâneas dos poços de
monitoramento. Esta pode ser proveniente dos resíduos existentes no terreno e/ou de
contaminação do entorno devido à presença do antigo aterro Raposo Tavares já
desativado. Para garantir a qualidade da ocupação da área de estudo deve-se impedir
o contato dos futuros usuários com essas águas.
Por fim, deve-se construir o sistema de barreira Trench no trecho de menor cota
do terreno, onde foi detectada alguma contaminação, mesmo que esta não se refira a
contaminantes descritos pela Cetesb, conforme Figura 82.
Figura 82 – Proposta de implantação de barreira Trench

Legenda:
Barreira Trench
Fonte: Adaptado pelo Autor de Arcobrás (2012).

5.8

Aplicação da metodologia de reabilitação social
A área de estudo possui uma complexa reabilitação social. Dentre as propostas

adaptadas de Sánchez (2001) podemos propor após a reabilitação físico-biótica os
usos: florestal, recreativo, urbano (baixo impacto), turístico e educativo.
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A análise histórica evidencia o processo de degradação e ruptura do tecido
urbano do entorno. Estão instalados bolsões e estruturas de habitação de grande
porte apartadas umas das outras.
O plano diretor prevê a ocupação por HIS e HMP na área, visando a instalação
das populações do entorno que residem em habitação precária.
Morinaga (2013) afirma que “é importante lembrar que eventuais custos
adicionais necessários à realização de investigações e à remediação da
contaminação poderiam inviabilizar a implantação de empreendimentos de habitação
de interesse social nas áreas enquadradas como ZEIS” (MORINAGA, 2013, p. 91). A
Área de Estudo é particular e possui toda a documentação e análises da contaminação
na Cetesb, conforme já apresentado.
A cidade de São Paulo possui diversos casos de implantação de habitação em
áreas precárias onde não existem equipamentos públicos qualificados. Ocorrendo a
não-identificação dos moradores com aquela área e, ao não criarem vínculos e
relações sociais, os residentes permitem a degradação das habitações e entorno
rapidamente.
Junto à área de estudo existe o Parque Raposo Tavares que poderia ser um
equipamento público qualificado, mas devido à instalação precária da reabilitação
físico-biótica, o local apresenta inúmeros problemas de contaminação e a nãoidentificação dos moradores do entorno conforme apresentado por Barros (2011).
O estudo apresentado indica a necessidade de criação de uma legislação
específica para os locais que necessitam de reabilitação sócio-urbanística decorrentes
da contaminação destes locais.
A proposta de reabilitação social para a área deve ser composta em duas
etapas.
A

primeira

deve-se

instalar habitações em

uma

parte

do

terreno

(aproximadamente 40%), para a relocação inicial e substituição das moradias
precárias do entorno. Todas as habitações precárias devem ser substituídas.
A segunda parte do terreno deve ser utilizada na criação de um equipamento
público de abrangência regional, como um SESC ou similar. A área de estudo possui
carência destes equipamentos, além da condição de integração social promovida por
estes locais. A implantação de um equipamento público com recreação e esportes
seria de grande valia para os moradores da região.
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Por fim, deve-se fechar o Parque Raposo Tavares para a medição da sua real
degradação e a sua efetiva reabilitação. Este só deve ser reaberto após a aplicação
de todas as intervenções necessárias, mas deve permanecer como uma área de lazer.
A intervenção proposta para a área de estudo permitirá a valoração dos
moradores, das habitações existentes e propostas, além da integração da
comunidade residente.
5.9

Diretrizes para a Área de Estudo
Considerando o estudo realizado nesta dissertação até o momento sobre as

técnicas e processos básicos para reabilitação sócio-urbanística de áreas de
disposição de resíduos sólidos, apresenta-se a seguir algumas diretrizes para a área
de Estudo:


Aplicar as medidas físico bióticas indicadas para a adequação do uso efetivo
da área; principalmente a barreira Trench na área indicada;



Manter o monitoramento e as análises periódicas da contaminação local;



Consultar a comunidade adjacente em Consulta Pública a ser programada e
amplamente divulgada para seleção de equipamento público na área;



Selecionar espécies vegetais com base em estudos, nos caminhos
padronizados e rotas de exposição nos receptores bióticos e nos caminhos e
rotas de exposição;



Prever a utilização de espécies vegetais resistentes ou que necessitem de
pouca manutenção;



Considerar o fechamento, reabilitação e posterior abertura do Parque Raposo
Tavares; promovendo a participação da comunidade local e modificando a sua
relação com o Parque conforme indicado Barros (2011);



Promover habitação conforme indicado pelo Plano Diretor Estratégico em uma
parte da Área de Estudo;



Promover a substituição de todas as habitações precárias.



Promover a criação de uma Zona Especial para reabilitação sócio-urbanística,
com legislação específica e previsão de fundo financeiro para sua
concretização.
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CONCLUSÃO
A pesquisa apresentada trata de um tema atual, onde a existência da legislação

ainda não se viabilizou em medidas efetivas de transformação social. O fechamento
dos lixões e aterros controlados ainda não é uma realidade. O país possui diversas
áreas na condição apresentada no estudo de caso, podendo estar inseridas no
contexto urbano ou afastadas desses centros. A necessidade de reabilitação destas
áreas se faz necessária independente de sua localização.
O consumo crescente e a expansão das cidades com a contínua aquisição de
novos territórios evidenciam um ciclo de absorção e incorporação de áreas
contaminadas, antes afastadas do seu núcleo, pelo tecido urbano. São condicionantes
do sistema capitalista vigente, cabendo reabilitá-las utilizando técnicas ambientais
mais adequadas.
A efetivação da PNRS e o fechamento e substituição de todos os lixões e
aterros controlados será benéfica para a sociedade, desde que se encontre solução
adequada para todas essas áreas que ficarão remanescentes, necessitando de
reabilitação e adequação.
Ao considerar o número total de municípios do território nacional, admitindo que
atualmente cada um deles possua o seu local de destinação de resíduos, tem-se o
impressionante montante mínimo de 5561 locais potencialmente contaminados por
resíduos sólidos urbanos e necessitando de reabilitação. As capitais e os grandes
municípios, às vezes, possuem mais de um local de destinação de seus resíduos. O
problema a ser solucionado é incomensurável.
O Brasil avançou com a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
mas ainda possui muito problemas relacionados à reciclagem, logística reversa e
disposição dos resíduos a serem efetivamente solucionados.
Os resultados da pesquisa indicam uma série de degradações físico-bióticas e
sociais relacionadas à

presença dos RSU. Posteriormente indica algumas

metodologias e análises que devem ser aplicadas na reabilitação destas áreas.
Ao se escolher uma área de estudo e realizar um levantamento sobre este local,
a pesquisa realizada fornece insumos práticos para a realização destas intervenções,
considerando a sua aplicação no município de São Paulo. A existência de dois objetos
que irradiam degradação, sendo um destes a área de estudo, transformado em um
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vazio urbano e, o outro o Parque Raposo Tavares, que não foi corretamente
reabilitado, prejudica toda a ocupação daquela região, permitindo a evolução da
degradação e a expansão das ocupações irregulares conforme apresentado nas
análises históricas.
Considerando o estudo de caso realizado, sobre as técnicas e processos
básicos para reabilitação sócio-urbanística de áreas de disposição de resíduos
sólidos, apresentam-se a seguir algumas diretrizes para a área de Estudo. Essas
diretrizes, entendidas como um conjunto de instruções ou indicações de caráter geral
necessárias para o estabelecimento de planos e normas, são sintetizadas a seguir:


Realizar levantamento físico-biótico do local de disposição de resíduos a ser
reabilitado, identificando a sua contaminação – considerando os itens das
águas superficiais e subterrâneas; o ar e os gases; o solo e o recalque; os tipos
dos resíduos; a flora; a fauna; e o tempo, dentre outras questões pontuais da
área a ser reabilitada;



Realizar levantamento social do local de disposição de resíduos a ser
reabilitado, identificando a sua contaminação –identificando a influência da
contaminação; os caminhos de exposição; os elementos da rota de exposição;
questões de vizinhança e propriedade; as questões econômicas; dentre outras
questões pontuais da área a ser reabilitada;



Realizar levantamento histórico do local de disposição de resíduos a ser
reabilitado, identificando a sua contaminação – utilizando mapas, fotos aéreas,
antigos habitantes ou trabalhadores locais, histórico de resíduos recebidos,
contratos, entre outros;



Realizar levantamento da evolução urbana do local de disposição de resíduos
a ser reabilitado - identificando o vetor de crescimento, entre outras questões
urbanas pertinentes;



Realizar levantamento topográfico do local de disposição de resíduos a ser
reabilitado - identificando e prevenindo deslizamentos, movimentações
indesejadas, entre outros;



Realizar levantamento da legislação vigente do local de disposição de resíduos
a ser reabilitado - identificando as propostas macro e microrregionais,
efetivando mecanismo da legislação urbana para concretizar a reabilitação;
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Realizar levantamento das necessidades de equipamentos urbanos do local de
disposição de resíduos a ser reabilitado - deve-se entrevistar os moradores da
região, levantar os equipamentos públicos e particulares de difusão cultural;



Consultar a comunidade adjacente em Consulta Pública a ser programada e
amplamente divulgada para seleção de equipamento público na área;



Selecionar espécies vegetais com base em estudos, nos caminhos
padronizados e rotas de exposição nos receptores bióticos e nos caminhos e
rotas de exposição;



Propor reabilitação urbana adequada a todos os requisitos apresentados –
vetor de crescimento, equipamento urbano, entre outros;



Prever a utilização de espécies vegetais resistentes ou que necessitem de
pouca manutenção. - Propor reabilitação físico-biótica do local de disposição
de resíduos a ser reabilitado, identificando a sua contaminação – deve-se
monitorar e controlar os processos de compressão mecânica, decomposição
biológica, produção de chorume e a instabilidade dos resíduos, utilizando-se
da classificação apresentada; deve-se ter particular cuidado com a utilização
de vegetação;



Propor reabilitação social do local de disposição de resíduos a ser reabilitado,
identificando a sua contaminação – a reabilitação social pode ser florestal,
recreativa, urbana, turística ou educativa; deve-se ter cuidado com o tipo de
resíduos existentes na área a ser reabilitada conforme metodologia
apresentada; e



Manter o monitoramento e as análises periódicas da contaminação local.
Deve-se considerar que a reabilitação sócio-urbanística de áreas de disposição

de resíduos sólidos urbanos é um tema de caráter multidisciplinar, local e específico,
necessitando ser analisada individualmente conforme diretrizes indicadas e
fluxograma da Figura 39.
Finalmente, o estudo apresentado indica a necessidade de criação de
legislação específica para os locais que necessitam desta reabilitação sóciourbanística. A previsão de uma Zona Especial nos Planos Diretores de cada município
permitiria abranger corretamente a complexidade de sua reabilitação.
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Apêndice A
Figuras 40 – Localização do aterro Pedreira Cit.
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Fonte: Google Maps – Foto aérea de outubro de 2014.
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Apêndice B
Figuras 41 – Foto aérea – ano 1959

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares

Rodovia Raposo Tavares

Depósito informal de resíduos

Extração de gnaisse
Implantação de linha de transmissão

Fonte: Base aerofotogrametria e projetos s.a.
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Apêndice C
Figuras 42 – Foto aérea – ano 1968

Rodovia Raposo Tavares

Aterro Raposo Tavares

Surgimento de bairro residencial
Extração de gnaisse com surgimento
de uma lagoa

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação médio / alto padrão

Fonte: Base aerofotogrametria e projetos s.a.
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Apêndice D
Figuras 43 – Foto aérea – ano 1973.
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Rodovia Raposo Tavares

Aterro Raposo Tavares

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela

Fonte: Emplasa

Linha de transmissão

Ocupação irregular
junto ao córrego

Extração de gnaisse com
aumento da lagoa

Apêndice E
Figuras 44 – Foto aérea – ano 1977.

Rodovia Raposo Tavares

Aterro Raposo Tavares

Ocupação irregular
junto ao aterro Raposo Tavares
Surgimento de bairro residencial
Fim da extração de gnaisse e fechamento da
lagoa utilizando resíduos

Ocupação típica de conjuntos
habitacionais horizontais

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela

Habitação médio / alto padrão
Fonte: Emplasa
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Apêndice F
Figuras 45 – Foto aérea – ano 1980.

Rodovia Raposo Tavares

Parque Raposo Tavares

Ocupação irregular
junto ao aterro Raposo Tavares
Bairro residencial
Ocupação típica de conjuntos
habitacionais horizontais
Deposição de resíduos criando
uma nova topografia no local

Retificação, canalização e ordenação da
várzea do rio Pirajuçara

Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão

Fonte: Emplasa
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Apêndice G
Figuras 46 – Foto aérea – ano 1987.

Rodovia Raposo Tavares

Parque Raposo Tavares

Ocupação irregular
junto ao parque Raposo Tavares

Ocupação irregular
junto ao parque Raposo Tavares
Bairro residencial
Ocupação típica de conjuntos
habitacionais horizontais
Consolidação da topografia
Verticalização
Canalização do córrego Pirajuçara
Linha de transmissão

Legenda:

Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Verticalização

Fonte: Emplasa
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Apêndice H
Figuras 47 – Foto aérea – ano 1994.

Verticalização

Rodovia Raposo Tavares

Empreendimentos comerciais

Parque Raposo Tavares

Ocupação irregular
junto ao parque Raposo Tavares
Ocupação irregular
junto ao parque Raposo Tavares

Ocupação típica de conjuntos
habitacionais horizontais
Consolidação da topografia
Verticalização
Linha de transmissão
Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
Verticalização

Fonte: Base aerofotogrametria e projetos s.a.
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Apêndice I
Figuras 48 – Foto aérea – 2000.
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Bolsão residencial de
classe média alta

Expansão da ocupação irregular

Estabilização dos taludes e
topografia da área de estudo

Verticalização
Heliponto

Canalização do rio Pirajuçara
Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
Verticalização

Fonte: Base aerofotogrametria e projetos s.a.

Apêndice J
Figuras 49 – Foto aérea – ano 2005.

Rodovia Raposo Tavares
Bolsão residencial de
classe média alta
Shopping Raposo Tavares

Expansão da ocupação irregular

Parque Raposo Tavares

Verticalização

Legenda:

Área de estudo

Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
Verticalização

Fonte: GoogleEarth
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Apêndice K
Figuras 50 – Foto aérea – ano 2008.
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Rodovia Raposo Tavares
Bolsão residencial de
classe média alta
Verticalização

Expansão da ocupação irregular

Parque Raposo Tavares

Verticalização

Área de estudo
Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
Verticalização

Fonte: GoogleEarth

1

Apêndice L
Figuras 51 – Foto aérea – ano 2010.
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Rodovia Raposo Tavares
Bolsão residencial de
classe média alta
Verticalização

Expansão da ocupação irregular

Parque Raposo Tavares

Verticalização

Área de estudo
Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
Verticalização

Fonte: GoogleEarth

1

Apêndice M
Figuras 52 – Foto aérea – ano 2012.

Rodovia Raposo Tavares
Verticalização

Bolsão residencial de
classe média alta

Expansão da ocupação irregular

Parque Raposo Tavares

Verticalização

Área de estudo
Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
Verticalização

Fonte: GoogleEarth
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Apêndice N
Figuras 53 – Foto aérea – ano 2014.

Rodovia Raposo Tavares

Bolsão residencial de
classe média alta

Verticalização
Expansão da ocupação irregular

Parque Raposo Tavares

Verticalização

Área de estudo
Legenda:
Área de estudo
Aterro e Parque Raposo Tavares
Habitação precária / favela
Habitação médio / alto padrão
Empreendimentos comerciais
Verticalização

Fonte: GoogleEarth
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Apêndice O
Figuras 68 – Localização de Centros Culturais, Casa de Cultura, Espaços Culturais,
Galeria de Arte, Museus, equipamentos de esporte e CEU.
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Local

Fonte: PMSP – 2014 (adaptado pelo autor).

Apêndice P
Figuras 75 e 76 - Panoramas 01 e 02 da área de estudo – Habitações precárias e bolsão
residencial.
Bolsão residencial de
classe média alta

Bolsão residencial de
classe média alta

Área de estudo

Ruptura entre o bolsão residencial
e as habitações precárias

Verticalização
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Fonte: imagens da autora. Data 17/02/2015.
Linha de transmissão

Área de estudo

Habitação precária

Habitação precária

Parque Raposo
Tavares

Legenda:
Anexo A
Figuras 54 – Localização dos pontos de sondagem e poços de monitoramento.

Poço de monitoramento

Poço de monitoramento – investigação detalhada
Sondagem a trado
Ponto de amostragem de solo
Sondagem – investigação detalhada

Fonte: Relatório sobre área contaminada Pedreira Cit - Cetesb.

Provável área de disposição de lixo doméstico – fonte Arcobrás
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Métodos e técnicas usadas para análises químicas.

Concentrações máximas de gases voláteis (VOC) medidos em campo.
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Concentrações máximas de gases voláteis (VOC) medidos em campo
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Concentrações máximas de gases voláteis (VOC) medidos em campo

Medições em campo das amostras de água subterrânea.
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Resultados das analises químicas VOC nas amostras de solo (mg/kg).
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Resultados das analises químicas VOC nas amostras de solo (mg/kg).
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Resultados das analises químicas SVOC nas amostras de solo (mg/kg).
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Resultados das analises químicas SVOC nas amostras de solo (mg/kg).
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Resultados das analises químicas SVOC nas amostras de solo (mg/kg).
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Resultados das analises químicas de metias totais nas amostras de solo (mg/kg).
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Resultados das análises químicas de metais totais na água subterrânea (pg/L)
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Resultados das análises químicas de VOC nas amostras de água subterrânea (pg/L)
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Resultados das análises químicas de VOC nas amostras de água subterrânea (pg/L)
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Anexo B
Analises do aterro Pedreira Cit – Relatório da Arcobras para Cetesb.
Resultados das análises químicas de VOC nas amostras de água subterrânea (pg/L)

Legenda:
Anexo C
Figuras 57 – Diagnóstico da área contaminada, indicado caminhamento elétrico.
.

Fonte: Relatório sobre área contaminada Pedreira Cit - Cetesb.

160

Legenda:
Anexo D
Figuras 60 – Modelamento da linha LA.
.

Litologia:
Rocha sã (embasamento cristalino)

Escala de resistividade

Rocha alterada e/ou fraturada, rejeito de pedreira

Rocha muito alterada ou muito fraturada, areia seca

Rocha alterada ou muito fraturada ou areia úmida

Sedimentos ou resíduos saturados em água

Sedimentos ou resíduos saturados em água e sais

Fonte: Relatório sobre área contaminada Pedreira Cit - Cetesb.
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Legenda:
Anexo E
Figuras 61 – Modelamento da linha LB.
.

Litologia:
Rocha sã (embasamento cristalino)

Escala de resistividade

Rocha alterada e/ou fraturada, rejeito de pedreira

Rocha muito alterada ou muito fraturada, areia seca

Rocha alterada ou muito fraturada ou areia úmida

Sedimentos ou resíduos saturados em água

Sedimentos ou resíduos saturados em água e sais

Fonte: Relatório sobre área contaminada Pedreira Cit - Cetesb.
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