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O trabalho abordou a queståo do desenvolvímento industrial e sua

felacåo côm Õq aqnêrìtôq indriqf ria a rnoin arnl-rianta Âc in.l¡ia+r¡oc rla ¡ ¡m mn-t^

geral, em conseqúència de seus processos industriais, geram efluentes e
resíduos sólidos, que se não forem tratados, acompanhados e dispostos de

forma adequada, provocaräo ¡mpactos nos recursos hídricos e na saúde

pública. A área de estudo compreendeu uma extensão de aproximadamente 30

km2, delimitacla pela bacia do rio Tamanduateí, no município de Santo André.

Trata-se de uma regiäo cle grande densidade industrial disposta ao longo

daquele rio.

As atividades urbanas e industr¡ais são as maiores fontes geradoras de

resíduos sólidos. As indústrias da região, por suas características intrínsecas,

geram grandes impactos sobre o meio amb¡ente, através da produção de

resíduos classe I e ll e efluentes. Constatou-se que 40% das indústrias

descartam inadequadamente seus residuos, sob diversas formas. Destaca-se

como alternativa adotada em B0% das empresas visitadas, a valorização do

residuo, em 10% o envio para fornos cie cimento e incineradores, e em cerca de

50%, o reaproveitamento interno dos resíduos gerados.

Para a melhoria do quadro atual, é necessário a conscientizaçáo do

empresariado, para que estes se disponham a invest¡r em tecnologias

modernas, bem como do empenho do poder público no sentido de esiabelecer

prioridades políticas de proteçáo ao meio amb¡ente.

A relaçåo indústria e meio ambiente pode ser harmoniosa, porém, um

RESUMO

conjunto de modificações sociats

estabelecidas.

políticas e econômicas precisam ser



ABSTRACT

This work concerns the aspect of industrial development and its relation to the

environment. industries in a general way, generate emanatrons and solid residues due

to industrial processes that, if not treated, supervised and placed in propper ways could

damage the hydric resources and public health. The studied area ¡s consisted of an

approximate extension of 30 km2, delimited by the Tamanduateí river basin, at the

county of santo André. lt ¡s a region of great industrial density developed along that
river.

The urban and industrial activities are the greatest generating sources of solid

residues. The industries of that area, for their intrinsic characteristics, generates great

¡mpacts on the environment, by the production of class land ll residues and

emanations. lt was observed that 4oo/o of the industries dispose improperly their
residues in various ways. The most used alternative is the residues valorization,

adopted by 80% of the companies that were visited. Ten percent of the companies

adopted the despatch of the residues to the cement furnaces and incinerators, and

50o/o recycle the generated residues.

To improve the present situation, it ìs necessery to draw the attention of the

companies, in order to make them invest in modern technologies as well as the public

authorities to make efforts to establish political priorities to protect the environment.

The relation between industries and environment could be harmonious, but

some social, political and economical changes must be made.



1-

As atividades urbanas e industriais säo as maiores fontes geradoras de

resíduos sólidos comumente conhecidos como lixo.

Segundo Al Gore (1993) a enchente de lixo que jorra das nossas

cidades e fábricas, é um dos sinais mais claros de que o nosso relacionamento

com o ecossistema global passa por uma séria crise.

A disposiçâo inadequada no solo de resíduos de origem doméstica e

industrial perigoso, se constitui num dos grandes problemas da atualidade, visto

os mesmos gerarem situaçöes polivalentes ainda não adequadamente

resolvidas, como a degradaçåo da paisagem, a contaminação do solo, das

águas superficiais e subterrâneas e o agravamento de problemas sanitários.

No que concerne às indústrias, pelas suas característ¡cas intrínsecas,

as mesmas geram grandes impactos sobre o meio ambiente, através da

produçåo de resíduos perigosos, cujo descarte é de ìnteira responsabili<iacle do

gerador

A contaminaçäo ambiental nos países industrializados atinge níveis

alarmantes. A recuperaçåo de 150 mil áreas contaminadas na Alemanha,

poderá custar até 200 bilhöes de dólares.

No Brasil, no que respe¡ta aos resíduos industriais, a lei é clara: cabe ao
gerador arcar com a responsabilidade de tratamento. Em relaçåo ao conjunto de

empresas brasileiras, verifica-se, que o universo daquelas que possuem uma

política ambiental, é ainda pequeno. A srtuação é catastrófica em relaçäo às

pequenas e médias empresas, que nåo têm nenhuma preocupação com a
questâo ambiental. Como conseqúência, suspeita-se, que no Estado de Såo

Paulo exista um número muito elevado de áreas contaminadas por resíduos

INTRO0UçAO



perigosos. Estima-se, que anualmente, 996 mil toneladas de resíduos estejam

sendo dispostos de forma inadequada no solo, das quais 949 mil såo

enquadrados nas classes I e ll (Marker,1 993).

Como conseqüència, torna-se necessário acompanhar a relação

indústria e meio ambiente no Brasil, como forma de contribuiçäo ao Programa

das Nações Unidas para o Meio Ambrente (PNUMA), responsável pela

coordenaçåo desta relaçåo a nível internacional, através de seu escritór¡o em

Paris.

2- LOCALIZAÇÃO DAÁREA DE ESTUDO

O Grande ABC insere-se na Região Metropolitana da Grande Såo Paulo

(8050 km'?)e localiza-se aproximadamente entre as coordenadas geográficas

23o36'a 23.SB'S e 46o17' a46037'W. (figural )

A região do grande ABC, que abrange os municípios de Santo André,

Såo Bernardo do Campo , Såo Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão

Pires, se caracteriza por alta densidade demográfica e intensa atividade

econômica, responsáveis pela demanda crescente do consumo de água nos

usos doméstico e ¡ndustrial. A disiância rodoviária entre Santo André e os

municípios limítrofes, pode ser observada na tabela 1.

Com uma área de 174km2,55,13o/o das quais em área de proteçåo aos

Mananciais e uma população de 615 mil habitantes, segundo lnsiituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (18G8,1991), o municipio de Santo André evidencia-

se por sua intensa atividade econômica, embasada princ¡palmente no grande

número de indústrias.

A área de estudo compreende uma faixa de 6 km ao longo do rio
Tamanduateí, por 400 metros laterais de cada margem, partindo do Bairro

Capuava até a divisa com o município de Såo Caetano do Sul, conforme figura

2. Nesta área existem instaladas aproximadamente S0 indústrias.
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De acordo com a legislação de uso e ocupação do solo vigente, as

indústrias de grande porte concentram-se ao longo do eixo do Rio Tamanduatei,

enquanto as indústrias de pequeno e médio porte, em áreas mais periféricas

convivendo com os usos habitacional e comercial.

Optou-se por esta área face a sua grande densidade industrial (mapa1-

anexo 1 ), e a diversidade de categorias de indústrias que o município

apresenta. (tabela 2).

Säo Bérnardo do Cãmbo
São Caetano do Sul
Mauá
Ribeirão Pires
São Paulo
Rio Grande da Serra
Cubatão
Suzano
Santos
Moo¡ dâs Cruzes

Fontej Oeplo lnfotmaçöes ao Planejamento/SEPLAN/PMSA - 1S

Metalúrgica
Mecånica
Papel , oapelão. oráfica
Farmacêutica e materiais olásticos
Mineiais nåo metálicos
Produtos alimentícios

5
5

utmtca
Têxtit

10

Materíais,élétr¡cÕs e dê comunicacão

16

MateriaÍs de transporte

18

Borracha

20

Outros

23

Total

41

52

Fonte : Sumário de Dados Santo André lS - GTM/StF/SEpLAN/PMSA

55

168
162
66
44

1õ2

40

48

32

ô3

31

41

169

26

40

MA

25

37

1S

88

28

17

39

171

141

18

40

151'

2S

771

38

19

89

27

16

37

149

18

41

750

28

38

19

27

19
16.2

16

787

32,
18
20

166
806



3 . OBJETIVOS E METODOLOGIA

O objetivo do estudo foi Íazer um diagnóstico da relação industria e

meio ambiente no município de Santo André, no que concerne ao lançamento

de efluentes e disposição de resíduos sólidos industrias no meio ambiente,

visando fornecer subsídios para a análise dos impactos causados pela atividade

industrial nos recursos hídricos, especialmente nas águas subterrâneas.

Este objetivo insere-se nas preocupações do Programa das Nações

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Apesar de existir uma lei que preserve as águas subterrâneas no Estado

de Såo Paulo, não existe fiscalização atuante que coíba a exploração

desenfreada e a degradação dos mananciais subterràneos no município de

Santo André. O panorama é preocupanie, tornando-se necessária uma correta

política de uso e ocupação do solo.

Para atingir o objetivo proposto foi feito um inventár¡o das indústrias,

caracterizando suas atividades e seus processos, e posteriormente, um

diagnóstico vinculando estas atividades aos resíduos gerados e seu modo de

disposiçäo,



4 - ELEMENTOS FISIOCUMÁTICOS

Os condicionantes hidrogeológicos de uma região são
compreendidos, principalmente , por dois importantes fatores : fatores
geológicos e fatores climáticos.

Os fatores geológicos indicam , em geral, as condições e a
distribuição das estruturas responsáveis pelo armazenamento e circulaçáo da
água, enquanto que os fatores climáticos determinam os paråmetros de recarga.

Os fenômenos de ocupaçåo do meio, caracterizados pela

urbanização, industrialização, disposição de resíduos e efluentes industriais e
domésticos, constituem informações necessárias e importantes para a
compreensão e determinação dos aspectos hidrogeológicos de uma regiäo.

os dados fisiocrimáticos mostram uma visáo dos principais aspectos
que influenciam as condiçöes hidrogeológicas da região de estudo.

4.1 - CLTMA

O clima de Santo André é do t¡po tropical temperado de altitude. As
médias anuais apresentam temperatura oscilando em torno de 20oC

observando-se temperatura média máxima em torno de 250c e média mínima
em 160c. As médias mensais de temperaturas elevadas ocorrem no período de
novembro a março, atingindo valores máximos principalmente nos meses de
janeiro e fevereiro. o clima na região de estudo é afetado pelo crescimento

industrial e urbano, o que faz gerar modificações nos sistemas naturais, como

diminuição da infiltraçäo de água da chuva e da evaporação da água do solo.

Altera-se desta forma, o escoamento superficial da água e o comportamento

atmosférico.



A determinação e o entendimento dos fatores pluviométricos , säo de

extrema importância quando se estuda fatores vinculados à hidrogeologia.

O mapa pluviométrico para o município de Santo André, mostra a

variação da pluviosidade, com um aumento para sul, nos domínios montanhosos

com valores médios anuais entre 2000mm e 4000mm, e na parte urbana, com

resultados médios anuais inferiores a 1400mm. (figura 3)

4.2 - FISIOGRAFIA

Dentre os aspectos fisiográficos em um estudo hidrogeológico

ambiental, é de interesse ressaltar a vegetaçäo, a hidrografia, a topografia e o

solo.

A cobertura vegetal e o solo, constituem a parcela dos processos

hídricos de superfície responsáveis pela interceptaçåo da água meteórica antes

do contato com o aqüífero. A ausència de cobertura vegetal acelera a ação dos

processos intempéricos erosivos no solo, possibilitando uma mqior

vulnerabilidade do aqüífero.

No que concerne a coberiura vegetal, o município de Santo André

apresenta uma expressiva diferença que está intimamente vinculada a

ocupaçåo urbana e industrial. (figura 4),

De um modo geral, no município, parte da vegetaçäo é constituída por

floresta tropical úmida de altitude ( mata secundária ) , preservada em várias

áreas, onde inclusive há a isençäo da poluição proveniente do polo industrial e

de Cubatão. Tem-se estas características junto às vertentes da Serra do Mar ,

nas nascentes do rio Grande e Pequeno e no Parque Pedroso. No vale do rio

Mogi, nas imediações da represa Billings e Paranapiacaba, a vegetação mostra-

se alterada em função da poluição. Na zona urbana, existem poucos focos de
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cobertura vegetal, restr¡ngindo-se a locais de grande declividade e alguns

parques regionais.

A periferia da área urbana é caracierizada por locais de topografia

acidentada, evidenciando também a ocupaçáo , em vános pontos, por

residências de população de baixa renda. Nestes morros prat¡camente inexiste

cobertura vegetal.

Quanto à hidrografia, o município apresenta de sua área total (174km,),

55,13o/o correspondentes à área de proteção aos mananciais. possui cinco

bacias hidrográficas, compostas por rios, córregos e ribeirões, sendo três na

zona urbana e duas na área de proteçáo aos mananciais. É distinta a diferença

de caracterísiicas. Na zona urbana, as bacias såo direta e permanentemente

afetadas pelos esgotos domésticos e industriais, causando assoreamento e
problemas de poluiçäo. Na área de proteçáo aos mananciais, as bacias

cumprem papel de fundamental importância para a Região Metropolitana de São

Paulo (RMSP), pois lá encontram-se nascentes e depósitos superficiais de água

utilizados para o abastecimento e geração de energia elétrica. Nesta área,

estäo situadas as bacias do rio Mogi , que escoa suas águas rumo ao mar,

formando diversas cachoeiras e corredeiras, e a bacia do reservatório Billings. A

bacia do reservatório Billings é composia pelas sub-bacias do rio Grande, que

tem nascentes próximas as vertentes da Serra do Mar,em paranapiacaba, que

confluem para a formação do rio Grande, e pela sub-bacia do rio pequeno,

originada por nascentes localizadas em um ponto mais abaixo que as vertentes

da Serra do Mar, formando na confluència o reservatório do rio pequeno.

Na área urbana eståo localizadas as bacias hidrográficas do ribeiráo

dos Meninos, do ribeirão oratório e do rio Tamanduateí. Esta última ocupa 53%

da hidrografia da área urbana.



Na área do município, os afluentes do rio Tamanduatei são :

margem direita : córrego Sorocaba

córrego André Ramalho

córrego Comprido

córrego Jundiaí e seus afluentes

margem esquerda :córrego Cassaquera e seus afluentes

córrego Guarará e seus afluentes

córrego Apiaí

córrego Carapetuba

córrego Cemitério

córrego Beraldo

córrego Utinga

A distribuiçâo dos recursos hídricos de superfÍcie do município de santo
André pode ser vista na figura 5.

O rio Tamanduateí nasce no município de Mauá , atravessa os
municípios de santo André, são caetano do sul e sâo paulo, e deságua no rio
Tietê, em sua margem esquerda. A bacia do rio Tamanduateí , representa
11,4o/o, da área total da bacia do Alto Tietè, despejando neste rio esgoto
doméstico de mais de 2 milhões de pessoas e efluentes de mais de 2 mil
indústrias do ABC, o município de santo André, desde a década de s0, sedia
um grande número de indústrias petroquímícas. A part¡r da década de 70, dutos
subterrâneos da Petroquímica união transportam maiérias primas provenientes

de diversas localidades, transformando-as em dezenas de produtos para serem
distribuídos para indústrias de todo território nacional. o município também é
sede de grandes fundiçöes, metalúrgicas, laminação, aluminio e borracha.
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5-ASPECTOS GEOLÓGICOS

O conhecimento da geologia da bacia sed¡mentar de Säo paulo, é
importante no diagnóstico hidrogeológico ambiental em áreas de seu domínio.

Trabalhos importantes foram realizados e outros estão sendo

desenvolvidos, valendo ressaltar, no início da década de 80, a realização da

mesa redonda promovida pela Associação Brasileira de Geologia de

Engenharia (ABGE ), entitulada "Aspectos Geológicos e Geotécnicos da Bacia

Sedimentar de Såo Paulo", que dentre os objetivos, destacava a avaliação do

conhecimento existente na ocasião e suas implicações no planejamento da

ocupação urbana, e a publicação editada em conjunto pela Associação

Brasileira de Águas subterrâneas ( ABAS ), Associação Brasileira de Geologia

de Engenharia ( ABGE ) e Sociedade Brasileira de Geologia - Núcleo São paulo

( SBG/SP ) , oriunda do Seminário "problemas Geológicos e Geotécnicos na

Regiäo Metropolitana de São Paulo - RMSP, ocorrido em abril de .1992.

Para um melhor entendimento da relação indústria, meio ambiente e
contexto hidrogeológico, foram abordados aspectos quanto à geomorfologia,

litoestratigrafia e tectônica.

5.1 - GEOMORFOLOGIA

A Bacia Sedimentar de São paulo situa-se na unidade geológica ,

conhecida no Estado de são paulo, como planalto Afl¿rntico. A bacia tem

formato aproximadamente elíptico, de 60 X 30 quilômetros, com duas

ramificações que acompanham o vale do rio Tietê ( Hasui & carneiro, 1gg0 )

( figura 6)



Ë
H

ffiN
ilE

[il\"

È
\ìì,..

\ ì'r
à-\À
\":É
\ 

.'.1$

,\ 
ì,

ùs
t\'ìlì
¡iJ \,
)f$tì\

F
¡gura 6 - E

stratigrafia do pré-cam
briano na região de S

ão paulo.
(H

asui,Y
 et al. tn: pacheco, 1984)

\\

=
s=

 \\
:'\\) L\'r"



O relevo topográfico é caracterizado por uma paisagem de sucessões

de colinas suaves com altitude média em torno de 760 metros. os terrenos

sedimentares encontram-se mais baixos que os terrenos cristalinos. Esta

configuração tem grande importância na análise dos impactos da urbanização e

industrializaçåo na bacia, pois para ai convergem as águas que se escoam pela

rede de drenagem superficial e subterrânea da área circunvizinha ( pacheco,

1984 ).

Segundo Ab'Saber (1957), o aparecimento da superfície de São

Paulo ocorreu no Plio-Pleistoceno e portanto, a seguir das fases de reativaçáo

tectônica terciária que possibilitaram o desenvolvimento das camadas da

formação são Paulo. Após o final da sedimentação da formação säo paulo e do

aplainamento que levou ao aparecimento da citada superfície, passou a
predominar a erosão da bacia.

5,2. UTOESTRATIGRAFIA

O quadro litoestratigráfico para os depósiios terciários da Bacia de
São Paulo, compreende uma seqúência basal com as formações Resende,

Tremembé e São Paulo, enfeixadas no grupo Ïaubaté , recoberta , de forma
presumivelmente discordante, pela formação ltaquaquecetuba (Ricomini,19B9 ;

Ricomini & coimbra,l 992). De um modo geral a região apresenta rochas

cristalinas, do pré-cambriano, e rochas sedimentares do cenozóico ( terciário e
quaternário ).

Segundo grande parte dos autores, as camadas se depositaram

em um ambiente flúvio-lacustre, e repousam sobre o embasamenio cristalino em

discordância erosiva e angular. segundo coutinho (1999) , formaram-se assim,

bancos de espessura decimétrica a métrica, estruturados quase sempre em

acamamento gradual. o intemperismo oxidante aiual enseja comumente uma



pronta v¡sualização da estrutura: areias , cascalho fino, basais, colorem-se de

amarelo, graduando-se para níveis mais argilosos, superiores, maculados em

variadas cores : branco, amarelo , vermelho, violeta . Estas feiçöes diferenciadas

somente se observam abaixo do horizonte pedológico superficial, sempre

vermelho vivo, podendo alcançar dezenas de metros de profundidade

(Coutinho, op.cit.).

Particularmente para a área de estudo, bacias dos rios

Tamanduateí, Oratório e Meninos, predominam os sed¡mentos da formação

Resende (cenozóico/terc¡ár¡o), caracterizados por depósitos de sistemas de

leques fluviais a planície entrelaçada, com predominância de lamitos arenosos a
argilosos, com seixos e fragmentos de quartzo e rochas do embasamento,

ocorrendo, subordinadamente, intercalaçäo com até 1mm de espessura de

areias e cascalhos com estratificaçäo cruzada. (Ricominni,1992) Depositando-

se tanto sobre sedimentos terciários, ou mesmo no embasamento cristalino,

tem-se os sedimentos quaternários caracterizados por depósitos sedimentares

aluviais, com predominância de constituintes areno-argilosos e

subordinadamente com intercalaçöes de cascalhos, que se encontram nas

calhas fluviais, planícies de inundação e terraços de rios. Também , em

pequena escala em relação ao mater¡al do cenozóico, tem-se na área de

estudo, micaxistos , granitos e gnaisses do complexo cristalino do período pré-

cambriano. O escopo da geologia regional pode ser observado na figura 7.

5.3. TECTÔNICA

A bacia de Såo Paulo, integrante do sistema de rrls continentais
da serra do Mar (Almeida,1976), está desenvolvida sobre terrenos cristalinos de

idade brasiliana e mais antiga (Melo et a|.,1975)
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Os falhamentos adjacentes à bacia de São paulo são Caucaia,

Taxaquara, Jaguari, Alto da Fartura e Cubatão ( figura 6) , para os quais se

indica movimentação inicial de caráter transcorrente dextral, no pré-cambriano

superior ou eo-paleozóico. Ao longo de suas linhas NE-SW até E-W, ocorreram
posteriormente, reativaçöes de natureza variada As mais antigas, teriam

energético caráter compressivo e explicariam alguns exemplos conhecidos de

empurrões e falhas inversas, bem como conseqüentes deformações em

metassedimentos embutidos e milonitos das linhas de falha (Coutinho,19g9).

Entretanto é certo que atividades tectônicas, menos acentuadas,

se registraram até épocas recentes. Movimentos verticais, normais ou inversos

e, especialmente horizontais, foram, pelo menos parcialmente, responsáveis
pela atual configuração da bacia. Estes movimentos estariam ativos ainda hoje,

ao longo de linhas de fraqueza de algum modo relacionáveis aos falhamentos
NE-SW do Eo-paleozóico (Coutinho,op.cit.). A situaçåo da bacia de São paulo

dentro do arcabouço tectônico do sudeste brasileiro pode ser observada na

figura 8.
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6 - ASPEcros HtDRocEoLóotcos

No que concerne ao ciclo hidrológico, as águas subterrâneas

representam o segmento que circula pelo subsolo através dos espaços intergranulares

dos mantos de alteração , de falhas e fissuras em rochas compactas e canais de

dissoluçåo de terrenos cársticos. A água subterrânea está retida nas diferentes fases

do subsolo, em compartimentos denominados aqùíferos. Estes såo corpos cujos

espaços intersticiais estão preenchidos em sua totalidade por água, e que apresentam

melhores características de porosidade e permeabilidade, o suficiente para transmitir

água em quantidade utilizável. Os aqúíferos podem aflorar na superfície , ou estar total

ou parcialmente confinados por corpos impermeáveis. Estes corpos confinantes são

denominados aqüicludes. Já, se um corpo permite determinada permeabilidade no

sentido vertical, mas com características que impedem o transporte lateral da água'

são classificados como aqüitards, podendo assim, de acordo com as condiçóes, o

aqüífero ser chamado de semi-confinado. Na maioria das vezes, as interações dos

aqüíferos livres com o meio físico se dá pela zona näo saturada, que proporciona uma

relativa proteção bio-fisico-química das águas então presentes na zona A zona

saturada é caracterizada pelos aqùíferos, e a zona nåo saturada pela porção

superficial que antecede a zona saturada, caracterizada pelo fato dos espaços

intersticiais do corpo serem constituÍdos por água e ar ou somente ar. A espessura da

zona não saturada exerce significaiiva importância no que concerne a proteção dos

aqúíferos, pois quanto maior a espessura' maior será o tempo de trânsiio das

infiltrações e assim ,consequentemente maior será também a proteçäo. um aqüífero

pode estender-se por poucos quilômetros quadrados ou por milhares de quilômetros

quadrados, como também podem ter espessura de poucos metros ou dezenas a

centenas de metros.

SegundoFetter(1980)lnMagalhäesetal.,(1994),dototaldaáguado
planeta, as águas dos oceanos e mares correspondem a 97,2o/o; as calotas polares e

geleiras 2,14o/o, as águas subterrâneas, considerando profundidade até 4000 metros, a

0,61 %; e as águas superficiais dos rios, lagos , entre outros a O,O221o/o O restante é

água sob forma de vapor. A partir de uma análise básica destes dados, o volume de



água doce disponível, excetuando-se as calotas polares e geleiras, de procedència

subterrânea, é da ordem de 95%.

A origem de quase toda iotalidade das águas subterråneas utilizadas pelo

homem, em seus distintos fins, tem origem meteórica, isto é, em nosso caso são

geradas pela ¡nfiltração da água da chuva e nebl¡na. Este processo de reposição de

água para o aqüífero é denominado recarga. As fontes de recarga dos aqüíferos

podem ser distinguidas basicamente sob très formas, sendo: precipitação direta sobre

a área, contribuiçöes de terrenos cristalinos adjacentes e vazamentos das redes de

distribuiçåo de água e esgoto (Parisot,l9B7;Menegasse,1996). Na região

metropolitana de São Paulo, caracterizada pelo crescente processo de urbanizaçåo,

os níveis de contribuição de recarga natural såo reduzidos em funçâo da

impermeabilização proporcionada pelas construçöes civis e calçamentos,

caracterizando um típico escoamento. A estrutura topográfica e geológica levam a

tendència de que maior parte da água que penetra no solo como recarga, drena para

os rios. O valor quantitativo da recarga não é constante, e varia em função da

pluviosidade, fatores geológicos e topográficos.

Em função de ocorrerem em uma certa profundidade abaixo da superfície do

solo , as águas subterrâneas têm como principal característica a sua potabilidade,

tornando-se uma fonte mais segura que os mananciais de superfície. porém , mesmo

assim não ficam isentas de agentes poluentes patogènicos e químicos, que

possibilitam a sua degradação.

As águas subterråneas cumprem um papel importante no que diz respeito ao

abastecimento de água poiável no Estado de São paulo, onde, em 61% de seus

núcleos urbanos há o fornecimento total ou parcial por este recurso (Foster,1993). No

interior do Estado este fornecimento é mais expressivo. Apesar desta larga utilizaçåo ,

existe ainda falta de compreensâo por parte de muitos administradores, no que

concerne aos efeitos da poluiçåo sobre as águas subterråneas e a necessidade de

sua proteção.



Para a compreensåo de aspectos hidrogeológicos no que concerne à
região da bacia sed¡mentar de são paulo, é necessário considerar a unidade

hidrográfica do qual ela insere-se, a bacia do Alto Tietê. A bacia sedimentar de são
Paulo está vinculada à destruição da superfície geomorfológica do Japi durante o

Terciário. Neste período, pela reativação de antigas zonas de falha que possibilitaram

o abatimento do assoalho cristalino do pre-cambriano e a sedimentação da bacia, a
drenagem foi represada a montante de Barueri. os rios Tietê e pinheiros passaram a

entalhar os próprios sedimentos após a fase de sedimentaçâo, sendo que o primeiro

venceu a soleira granítica de são Roque, devido ao soerguimento da borda leste do

Planalto Atlântico e da dominância de processos erosivos. (Ricominni,l gg2;

Ricominni&Coutinho, 1 992).

A bacia do Alto Tietê , cuja extensão é da ordem de g051km2

(Rebouças et al., 1994), possui dois domínios hidrogeológicos bem caracterizados :

rochas sedimentares do Terciário e euaternário, e rochas metamórficas e cristalinas

do Pré-cambriano. Assim, o domínio hidrogeológico do Alto Tietè , é um sistema

limitado pelos setores montanhosos, formadores dos divisores topográficos de águas

superficiais e subterrâneas da unidade hidrológica; o pacote sedimentar de idade

terciária ocupa blocos afundados do embasamento, sobrepondo-se ao sistema

aqü ífero cristalino. (Rebouças, op.cit.)

6.2 - CARACTERíSTICAS DOS ÁQÜíFEROS

6.1 . QUADRO HIDROGEOLÓGICO DA REGIAO

Baseados na geologia, nas condições de armazenamento, parâmetros

hidráulicos, modo de circulação e distribuiçäo espacial, são identificados nove

sistemas de aquíferos para o Estado de Säo paulo.

Segundo levantamento bibliográfico efetuado e dados de perfuração

" de poços coletados na área dê estudo, pode-se caraclerizar e distinguir dois aquíferos:

o cristalino e o sedimentar.



A Grande São Paulo, formada por 39 municlpios, tem cerca de 85% de sua

área constituída por rochas cristal¡nas. O aqúífero cristalino corresponde a rochas

ígneas e metamórficas do período pré-cambriano, compreendendo principalmente

migmatitos, metassiltitos, granitóides, anfibolitos, quartzitos, micaxistos, gnaisses e

filitos. Em conseqüência dos eventos tectônicos que atingiram a região em períodos

passados, uma complexa rede de fraturas e/ou falhas foram estabelecidas no contexto

geológico regional, destacando-se as fraturas do período cenozóico, potencialmente

abertas, e de importância no que concerne a hidrogeologia_

Devido aos processos de soerguimentos tectonicos e suas consequèncias

que ocorreram a partir do cretáceo, associados a fatores climáticos existentes na

regiáo desde o período terciário, possibilitou-se a formaçäo de um manto de alteração

com significativas espessuras. Estas espessuras variam em funçåo da litologia,

características pluviométricas , topográficas e da ação tectônica, podendo atingir

valores superiores a uma centena de metros.

Este aqúífero é formado basicamente por duas unidades de características

distintas: a rocha sã, onde a água flui pelas fraturas, e a rocha cristalina alterada,

onde a água percola nos interstícios da rocha decomposta. o meio aqüifero neste

sistema se dá pela sub-zonas de porosidade de fissuras. A porosidade por interstícios

é encontrada no manto de alteraçáo, que em função do clima, influi na recarga do

aqúífero, e consequentemente no escoamento básico da rede de drenagem superficial.

A água subterrânea neste meio circula e fica armazenada nos vazios criados pelas

alteraçöes em minerais, fissuras e microfissuras abertas pelo iniemperismo físico e
químico. Quanto a características hidráulicas, o aqüífero cristalino e muito

heterogêneo, dependendo do grau de fraturamento da rocha e da unidade const¡tuinte.

Segundo Rebouças et al. (1992), a produtividade segura por poço, se bem

locado, construÍdo e com manutenção adequada e periódica, é estimada entre 10 e
20m3/h. A boa locaçâo neste contexto hidrogeológico, está condicionada
principalmente a análises geoestrutural / tectônica e prospecçáo geofísica.

6.2.1 - Aqüífero Cristalino



A Bacia Sedimentar de Sáo PauÌo, com extensão total de 1452km2 é

constituída por rochas sedimentares da era cenozóica. Em âmb¡to regional, é

constituida por 3 principais formaçÕes, que repousam sobre as rochas cristalinas do

pré-cambriano ( SABESP/CEPAS,1994 ) :

- Formação Resende - membro superior - caracterizada por depósiios de

sistemas de leques aluviais que evoluem para a planície entrelaçada, onde predomina

uma seqùência rítmica de camadas arenosas e argilosas;

- Formação Resende - membro inferior - caracterizada por depósitos de

sistemas de leques aluvia¡s onde predominam lamitos arenosos;

- Formação Såo Paulo - constituída por depósitos com camadas decimétricas

com granulometria variando de cascalho para areia, com intercalaçöes de silte e

argila.

6.2.2 - Aqüífero Sedimentar

Os sedimentos da Formação São Paulo e Formação Resende - membro

inferior, apresentam potenciais hidrogeológicos de tendência alta, enquanto a
Formaçåo Resende - membro superior potencial médio, devido a predominância de

intercalações lenticulares e um conseqúente perf¡l heterogêneo

(SABESP/CEPAS,op.cit. )

Destra forma, em um panorama geral, tem-se na Bacia Sedimentar de São

Paulo uma condição hidrogeológrca heterogênea e anisotrópica, motivada pelos

condicionantes lito-estratigráficos. Somada a estas condições da Bacia sedimentar de

São Paulo, tem-se as elevaçöes do material cristalino que, compartimentando-se ao

pacote sedimentar, influencia sensivelmente nas características gerais do aqüífero

(SABESP/CEPAS, op.cit).

Nos terrenos sedimentares, segundo Rebouças ei al. (1992) , a produtividade

por poço, bem construído e operado e desenvolvido com manutençåo periódica, e

estimada entre 10 e 30 m3/h. Nestes corpos, a produtividade está condicionada a

captação adequada dos corpos arenosos atravessados, podendo utilizar para uma boa

locação, técnicas geofísicas de perfilagem



Recobrindo os terrenos sedimentares do terciário, tem-se as coberturas

colúvio-aluvionares do período quaternário Estes recobrimentos abrangem

significativa área , e funcionam como aqüíferos de transferència para os aqüíferos

recobertos. O potencial hidrogeológico é ruim, principalmente em funçåo do eminente

risco de poluiçåo. (SABESP/CEPAS, op,cit.).

6.3 - POLUTçÃO DOS RECURSOS HiDR COS

Os recursos hídricos tem inúmeras e distintas finalidades, valendo-se ressaltar

o abastecimento publico e industrial. As águas subterråneas exercem ¡mportante papel

no que se refere ao suprimento de água potável. Estima-se que no Brasil, 51% do

abastecimento público e privado , é feito por captaçöes subterrâneas, através de mais

de 200 mil poços tubulares e quase um milhåo de poços cacimbas escavados. (Foster

et al., 1993).

Considerando o percentual menclonado acima, dever-se-ia concentrar mais

esforços ,em vista da importància que as águas subterrâneas têm no abastecimento,

da proteçáo dos aqüíferos e do conseqùente declínio da qualidade das águas

subterråneas.

A poluição das águas é caracterizada pela presença de matéria ou energia em

concentração ou quantidade que ultrapasse os padrões especificados em funçäo do

que se destinam. As atividades humanas, industriais e domésticas, geram diariamente

grandes quantidades de resíduos e despejos. De modo geral, os poluentes atingem

diretamente as águas superficiais , podendo se autodegradar com relativa facilidade

principalmente se forem biodegradáveis. Já nas águas subterràneas, apesar de

teoricamente mais proteg¡das, podem ser poluídas com facilidade principalmente por

poluentes oriundos de infiltração e, uma vez poluídas a recuperaçåo será mais lenta

(cETESB,1e7B).

Expressivos riscos de poluição podem ocorrer. o crescimento exorbitante da

indústria, da populaçåo e das práticas agricolas no Estado de São Paulo tem mostrado

reflexos significativos no que diz respeito à quantidade de resíduos urbanos e

industriais gerados, e no acréscimo da demanda de água. A falta de uma política

nac¡onâl de gerenciamento de resíduos e maior conscientização por parte do



empresariado, fazem com que os níveis e os riscos de poluiçåo de aqüiferos

aumentem exponencialmente.

As formas inadequadas de uso e ocupaçåo do solo no meio urbano ,afetam as

águas subterrâneas gerando super-explotação, aumento da poluição motivada pela

disposição inadequada de resíduos domésticos e industriais e vazamentos acidentais

de produtos químicos perigosos.

O potencial poluidor da índústria é grande. Grande parte da água utitizada

volta à fonte, freqúentemente poluída por elementos dos processos de produção.

Nestes processos, em funçåo da atividade industrial, inúmeros elementos e complexos

químicos e bio-quimicos såo gerados. Se atingirem o manancial subterrâneo, colocam

em risco principalmente a saúde pública, afém de processos industriais que utilizam

águas nestas condiçöes.

Segundo Foster et al. (1993) , o risco de poluição das águas subterrâneas é a

interaçåo entre a carga poluente, que é, será ou poderá ser, se aplicada ao solo com

resultado da atividade humana, e a vulnerabilidade natural à poluição do aqüífero.

Este esquema conceitual perm¡te entåo concluir que possa existir uma área de

vulnerabilidade alta, porém sem risco de poluição. O termo vulnerabilidade à poluição

é aplicado para representar a caracterização intrínseca que determina a sensibilidade

de uma parte do aqúífero a ser adversamente afetada por uma carga poluente imposta

( Foster et al., op.cit.) .

Dentre os critérios para análise da vulnerabilidade, desiacam-se a

permeabilidade e porosidade do arcabouço envolvido e a conseqüente caracteristica

lito-estratigráfica, e a profundidade do nível de água subterrânea. (Rebouças, 1992).

No município de Santo André, área de estudo, no que concerne ao aqüífero

sedimentar terciário, que é caracterizado pela heterogeneidade de intercalações dos

corpos, os graus de vulnerabilidades podem ser variados.

A disposição de resíduos sólidos aumenta também o risco de poluição de

águas subterrâneas. Evidencia-se descartes em lixöes não controlados e despejos

clandestinos. Além das fontes evidentes de risco à poluição das águas subterråneas,

tem-se também aiualmente, em caráter expressivo, os acidentes ambientais motivados

por derramamentos de substâncias perigosas nos depósitos das empresas, nos meios

de transporte, ou mesmo por vazamentos nos dutos de transmissåo.



No Estado de Säo Paulo, entre 1982 e 1985, 62 casos de acidentes

ambientais foram registrados, sendo 83% envolvidos com transporte de produtos

quimicos potencialmente perigosos (Foster et al., op.cit). A condição citada pode ser

observada na tabela 3.

O transporte de poluentes e o fluxo da água subterrânea nåo säo de fácil

observaçåo e mediçåo, sendo normalmente lentos. Os custos de recuperaçáo de

locais que ocorrem episódios de contaminaçäo såo altos e, em alguns casos, ocorre

também a impraticabilidade técnica de recuperação dos aqüiferos, o que irá debilitar

sua utilização. Considerando que signif¡cativa parcela da populaçåo utiliza as águas

subierråneas como fonte de abastecimento, såo grandes os riscos para a saúde da

mesma.

ì (l) Ruptura de tanques e canalizações

, (ll) Fuga de tanques e canalizações

: (lll) Acidentes durante o transporte

i Total

ràoêíâ á - Äóioèñiðinmniáñlä¡s i eitãðo oe sáo Þãuio lôez-ìser
Fonte . Foster et al, (19)

A - Hidrocarbonetos combustíveis, principalmente derivados de petróleo ou álcool ¡ndustrial

B - Produtos químicos perigosos, incluindo, entre outros, ácido sulfúr¡co e fosfórico, h¡drocarbonetos

clorados e amônia.

10

17

35

62

A

B

15

b

28

B

2

3

29

34

28



7 - URBANTZAçÃO E TNDUSTR¡ALIZAçÃO

De acordo com os principais dic¡onários da língua portuguesa , urbanização é

o ato ou efeito de urbanizar, e urbanizar é tornar urbano, civilizar. Jâ

industrialização, nas mesmas fontes, significa o ato ou efeito de industrializar, sendo

industrializar o ato de promover o desenvolvimento industrial de um país. Dentro

deste contexto, insere-se o meio ambiente, onde estas atividades irão se desenvolver.

segundo a Lei no6938, de 31 de agosto dê 1981 , que dispöe sobre a política nacional

do maio ambiente no Brasil, entende-se por meio ambiente - o conjunto de condições,

leis , influências e interaçöes de ordem física, química e biológica, que permite, abriga

e rege a vida em todas suas formas ( artigo 30) .

No século XX, dentre suas características, destacam-se a expansåo urbana e

o desenvolvimento industrial a partir da 2" Guerra Mundial. Estes processos, com

crescimentos desordenados, acarretam perturbações ao ecossistema terrestre, com

evidència para as agressões aos recursos hídricos.

Em 1975, a UNESCO e FAO criaram grupos de discussão para estudar a

lnfluência da Urbanizaçåo e lndustrialização no Ciclo Hidrológico , resultando no

desenvolvimento de cinco projetos.

As perspectivas tornam-se prêocupantes quando constata-se que a taxa de

crescimento da populaçäo urbana mundial é muito maior que à taxa de crescimento

da população total. lsto significa dizer, que para o próximo século a grande maioria da

populaçäo do planeta estará concentrada na zona urbana.

No Brasil, atualmente verificam-se surtos de urbanização nas grandes

regiões metropol¡tanas que, consequentemente estão vinculados ao processo de

industrializaçáo. A urbanização e industrialização geram riquezas, porém acabam

sendo fontes de poluição da água, do ar e do solo.

Os administradores municipais, estaduais e federal devem planejar o

crescimento urbano e industrial de modo que os serviços de água , esgoto, coleta,

transporte e destino de l¡xo não sejam afetados. O näo equilíbrio,*propicia condições,

que normalmente são piores em localidades onde a população é de baixa renda, que

irão afetar a saúde pública e o meio ambiente. No que concerne às influências ao meio

amb¡ente, destaca-se a contaminação dos solos e da água subterrâneas. Nas



condições precárias, inevitavelmente, a população lança os esgotos a céu aberto ou

as vezes em fossas negras. Nesta situação, além da falta de saneamento, verifica-se

também a ausència de sistemas de abastec¡mento de água proporcionados pela

administraçáo, obrigando muitas vezes aos habitantes da determinada regiåo,

construir poços rasos para a captação de água, ou mesmo utilizar águas superficiais

em curso. Estas duas condiçöes oferecem alto risco. Dadas as condiçöes de

consirução e evolução urbana nesta porção, no que tange a captaçåo por poços rasos,

pode-se ter influência direta das fossas e descarte de esgotos com o ponto de

captação de água. Para as captações superficiais a siiuação também é de risco , pelo

fato de normalmente as águas de riachos, córregos e pequenos cursos que

atravessam a regiåo urbana estarem poluídas, por serêm ponto de despejo de

esgotos domésticos e industriais, como também depósitos de rejeitos sólidos das mais

variadas origens.

Os processos de industrializaçåo e urbanização afetam de modo significativo

as águas subterrâneas, caracterizados por:

- modificações no escoamento superficial e consequentemente subterråneo;

- modificações nas recargas dos aqijíferos;

- rebaixamento do nível de água propiciados por bombeamentos para

abastecimento ou mesmo em obras civis;

- degradação das propriedades químicas e físicas das águas, motivada pelos

inadequados métodos de disposição de residuos sólidos e efluentes líquidos;

- super exploraçåo de água subterrânea;

- canalizaçåo e mudança de trajeto de cursos d'água.

A canalização de cursos de água superficial influenciam diretamente as

relações com a água subterrânea. Em conseqüènc¡a constatam-se variaçÕes no nível

de água, propiciando saturação de camadas mais superficiais e modificações

geotécnicas dos terrenos e eventualmente de fundaçöes. As explorações do recurso

hídrico subterrâneo em excesso e sem controle podem gerar recalques, também

motivados por modificações geotécnicas do sistema.

O inadequado dimensionamento da relaçäo urbanizaçåo, industria lização e

recursos hÍdricos resulta em problemas que a comunidade sente no seu cotidiano.

(figura 9) A complexa rede de avenidas, ruas e construçöes civis mudam toda



característica de escoamento da água meteórica, propiciando concentrações de água

em locais que não correspondem à vazäo requerida, proporcionando enchentes e

inundações (tabela 4) A construção de residências e instalações industriais em cotas

topográficas que recebem influência direta do nível freático sofrem as conseqüências a

partir de pequenos aportes pluviométricos. Estes e outros problemas fazem parte do

cotidiano de significativa parcela das populações dos grandes aglomerados urbanos.
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Figura 9 - índice da qualidade das águas - Rio Tamanduateí
Fonte: CETESB / PMSA
Nota : IQA - lndicadores de eualidade da Água

0 - 19 imprópria
20 - 36 imprópria para tratamentos convencionais
37 - 51 qualidade aceitável
52 - 79 qualidade boa
80 - 100 qualidade ótima

1989 1990 1991

Ruas
Avenidas
Praças

Vias asfaltadas
Vias com pav¡mento flexível
Vias sem pavimento
Total
Tabela 4 - Estrutura viária do município de Santo André _ 1994
Fonte : DIP/SEPLAN/DVP/PMSA - sumário de'Dados de santo André 199s
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Número
2716
150
164
Extensão
783.0 km
108.2 km
160.2 km
1051.2 km
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Dentre as conseqüências marc€¡ntes que os processos de urbanizaçåo e

industrializaçåo geram, destaca-se a degradação da qualidade da água subterrânea.

Segundo Fair (1966), contaminação da água é a introduçäo ou rejeição de

organismos patogênicos ou de subståncias tóxicas que a tornam imprópria para o

consumo público e para utilidades domésticas.; e poluição é a introdução de

substâncias que prejudicam a sua utilizaçäo, tornando-a desagradável à vista, paladar

ou olfato. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS,1972), a água é

considerada poluída quando sua composiçäo ou seu estado tenham sido alterados

por forma a que se torne menos adequada para algumas ou todas utilizações para que

poderia servir no estado natural.

No Brasil, a nível federal, segundo a Lei no 6938, de 31 de agosto de 1981,

que dispöe sobre a política nacional do meio ambiente, o artigo 30 define-se polu¡çäo

- como a degradaçáo da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou

indiretamente :

a) prejud¡quem a saúde, a segurança e o bem estar da população;

b) criem condiçöes adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condiçöes estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lance matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais.

No Estado de São Paulo, a Lei-Estadual no g97, de 31 de maio de 1976, que

dispöe sobre o controle da poluição no meio ambiente, poluição é a presença, o

lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de

matér¡a ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentraçåo ou com

características em desacordo com o que forem estabelecidos em decorrência desta

Lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou solo :



a) impróprios, nocivos ou ofensivos a saúde;

b) inconvenientes ao bem-estar público;

c) danosos aos materiais, à fauna e a flora;

o; prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades

normais da comunidade.

As águas subterrâneas da Região Metropolitana de São Paulo, são um fator

de desenvolvimento econômico e bem-estar social. É fundamental a sua proteção em

relação as fontes geradoras pelas atividades urbana e industrial. É importante

estabelecer um maior e melhor controle de uso , como também minimizar as condiçöes

que as colocam em risco. Para tanto, os órgâos fiscalizadores, os administradores de

recursos hídricos, as prefeituras e a comunidade, devem criar artificios para evitar

estes fenomenos.

Um dos pontos essenciais para uma melhoria da qualidade de vida e por

conseqüència, redução nos riscos de contaminaçåo das águas subterråneas é o

saneamento. Segundo a OMS (1972), saneamento é o controle de todos os fatores do

meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito deletério, sobre seu bem-

estar físico, mental ou social. O saneamento básico é caracterizado pelo conjunto de

açöes que visam oferecer à comunidade água potável, coleta e tratamento de esgoto e

coleta e disposiçåo adequada de lixo.

O Brasil enfrenta um quadro negativo no que concerne ao abastecimento de

água. Conforme o lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), (Censo,1991 ),

o Brasil, com uma população de 146917459 habitantes, tem a seguinte situação:

- 66,7O% da população total abastecida por água;

- 86,24o/o da população urbana abastecida por água;

- 30,89% da populaçäo total atendida com sistemas de esgoto,

- 39,94o/o da população urbana atendida por sisiemas de esgoto.



No Estado de Sâo Paulo, de acordo com IBGE (Censoi1991 ), com uma

população de 31546473 habitantes, tem-se :

- 83,7o/o da populaçäo atendida por sistemas de abastecimento de água;

- 67 ,34o/o da população atendida por sisiemas de esgotos.

No mundo a situação de consumo de água também é preocupante, pois o
crescimento não é linear. Está previsto um consumo em torno de s mil km3 de água
para o ano 2000 (Murck et a1.,1996). A figura l0 , ilustra uma estimativa de uso da

água subterrånea, em seus diferentes usos , até o ano 2000. Em contrapartida, a

situação nos países subdesenvolvidos, a cada ano que passa , fica pior. A quantidade
per capita de água doce disponível diminui, e a projeção para o próximo século não é
das melhores. Tal projeção pode ser verificada na figura 1 1.

Na Europa , as águas subterrâneas ocupam o primeiro rugar dentre as fontes
de abastecimento público. Na América do Norte é responsável pela irrigaçåo de sg%
da área. Em lsrael é responsável por 83% do abastecimento. No Brasil as reservas de
águas subterrâneas até mil metros de profundidade, estão avaliadas em cerca de 5g

mil km3 ( Rebouças,1992).

A situaçäo do município de santo André, no que concerne o abastec¡mento de
água é boa, considerando como parâmetro outras localidades de igual ou maior porte.

No município de santo André a principal fonte de abastecimento de água para a
populaçäo se dá através dos mananciais de superfície.
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7.1 - SANEAMENTO BÁSICO EM SANTO ANDRÉ

7.1.1 - Água

O município presta os serviços de distribuição de água e coleta de esgoto

doméstico através de Autarquia Municipal denominada Serviço Municipal de Água e

Saneamento de Santo André - SEMASA. O mesmo enfrenta limitações para a oferta

de água aos munícipes, uma vez que significativa parcela de seus mananciais de

superfície é concessão da SABESP. Atualmente o SEMASA produz em torno de 10 mil

m. /d¡a , processando água oriunda do manancial do Pedroso. A região do Pedroso

está muito próxima da área urbana, inclusive com estradas cortando sua bacia, o que

a torna uma área de potencial risco à poluição. o município de santo André, que

consome por dia aproximadamente 155 mil m3 de água, completa as necessidades

adquirindo água da companhia de saneamento Básico do Estado de são Paulo -

SABESP. A evoluçåo deste fornecimento pode ser observada na figura 12. Apesar do

município ter sign¡ficativos e estratég¡cos mananciais, sofre em determinadas épocas

do ano problemas de falta de água motivados pela distribuição da SABESP' Este

fenômeno é também observado nos demais municípios da regiåo, cujo quadro atual

caracteriza uma perspectiva de convivência com a esc€¡ssez de água, considerando

principalmente a ineficiência na destinação e utilização de recursos necessários para

eliminar o déficit e acompanhar a demanda. A cidade dispõe de 26 reservatórios, com

um total de capacidade em torno de 82 mil m3. Segundo dados do SEMASA ln: PMSA

(1995), a oferta média individual de água é 0,234 m3, com um custo médio de us$27

por mt/pessoa.
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As figuras 13, 14, 15, 16 e 17 ilustram as características do saneamento no
município de Santo André.
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TIPO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR DOMICíLIO
SANTO ANDRÉ

Foço / nascente
(2867) Outra fornn (1518)

1.77o/o O,94%o

Figura 14 - Tipo de Abastecimento de Água
Fonte : Sumário cle dados de Santo Anclré - .1995

TIPO DE CANALIZAçÃO DO DOMIC¡UO PARA ABASTECIMENTO DE
Ácun - sANToANDRÉ

Sem canalização
lnterna (2228)

1,38o/"

Rede geral (157314')
97,29o/o

por Domicílio - Santo André

Figura 15 - Tipo de Canalizaçâo do Domicílio para Abastec¡mento de Água - Santo André
Fonte : Sumário de dados de Santo André - f WS

Trpo DE TNSTALAçÃO SAMTÁR|A DO DOMtCiLtO
SANTO ANDRÉ

Dversos(1)

9o/o

C,om canalização
lnterna ( 15947 1i

98,62/0

Figura 16 - Tipo de lnstalação sanitária do Domicílio - santo André
Fonte : Sumário de dados de Santo André - lS
(l ) Detalhado na figura 17

Rede geral

91lo
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T|PO DE TNSTALAçÃO SANTTÁR|A DO DOMTC¡L|O
DIVERSOS ( 9% do gerat )

Irlão sabeoutro o, gyo
10,99%

Vala
16,770/o

SANTO ANDRÉ

Mo tem

6,660Á

I

I

l

Figura 17 - Tipo de lnstalação sanitária do Domicílio (Diversos) santo André
Fonte : Sumário de dados de Santo André - 1SS

No que se refere ao uso de água, grande parte das indústrias da região fazem
uso de poços profundos para subsidiar suas atividades. Existem algumas indústrias

que estäo localizadas em pontos näo favoráveis, no que concerne a produção e

captação de água subterrânea. Neste sentido, principalmente em função do custo e da

utilização, fazem uso de água superficial. A Refinaria de Petróleo de Capuava -

RECAP, bombeia , trata, vende e distribui ,para empresas vizinhas, água de
procedência do rio Tamanduateí. A concessão de utilização da água do rio
Tamanduateí estabelece que o utilitário deve retornar seus efluentes líquidos no

mesmo rio, com qualidade igual ou superior a água bruta fornecida após o tratamento.

Ocorre um contra-senso no fornecimento de água tratada para as indústrias por parte

da SABESP e SEMASA . Grande parte das indústrias tem consumo majoritário de
água através de seus processos produtivos, onde näo é necessário se ter água com

características de apropriação à potabilidade. Desta forma , gasta-se muito tempo e

dinheiro nos processos de tratamento de água sem que haja necessidade. É

necessário criar condições e mecanismos para o fornecimento de água com
características mínimas necessárias para o uso industrial.

Fossa rudirnenlar

30,87Vo

l
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A grande maioria da população tem água e esgoto tratado ( figuras 18 e 19 ).

As regiões periféricas a sudeste da sede do município são as que tem maiores

problemas de abastecimento, uma vez que não há aduçáo direta. Vale ressaltar que

no município de Santo André existem locais centrais , favela Espírito Santo, que nåo

tem saneamento básico. A parcela que não faz uso do sistema de saneamento,

adquire água através de poços rasos, ligaçöes clandestinas, carros-pipa , entre outros.

Quanto ao esgoto, a situaçåo é mais crítica, pois a maioria da população que

não é beneficiada, encontra-se assentada nos limites da Área de Proteção aos

Mananciais. Segundo a Prefeitura, (1995), 96% da população é atendida por rede de

esgoto, significando assim 25 mil pessoas sem coleta e adução de esgoto. As favelas

da região urbana que não têm o sistema, conduzem o esgoto doméstico

predominantemente pelo método à céu aberto. No âmbito deste trabalho foram

visitadas 12 favelas, observando-se em poucos casos sistemas de saneamento "in

situ".

O Plano Diretor de Águas e Esgotos para a Regiâo Metropolitana de São

Paulo, prevê o tratamento dê esgotos da área das bacias dos rios Tamanduateí,

Oratório e Meninos, na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) , em construção pela

SABESP a aproximadamente 10 anos, localizada na divisa dos municípios de São

Caetano do Sul e São Paulo. O sistema de implantação de coletores troncos já estão

quase totalmente concluÍdos. Atualmente os esgotos coletados pelas redes do

SEMASA são lançados diretamente nos rios Tamanduateí, Oratório e Meninos. Com o

funcionamento da ETE-ABC e a implantação total de coletores troncos, a despoluiçäo

dos cursos d'água viabilizará o tratamento dos leitos e suas margens, propiciando a

recuperação da paisagem urbana. A näo implantação de redes de coleta de esgotos

no município de Santo André tem caráter político , uma vez que a Autarquia

responsável recolhe significativas quantias em dinheiro através do recolhimento de

tarifas dos locais onde o sistema é implantado.

7.1.2 - Esgoto



POPUI.AçÄO ATEhIDIDA POR REDE
DE AGUA - sAñITo ANDRÉ - 1994

2%ID
popuhão
aþndila

98%

Figura 18 - Populaçäo Atendida por Rede de Agua
Fonte : Sumário de Dadoo de Santo An&É - lS

POPULAçAO ATENTXDA POR REDE
TIE ESGOTO - SAñ¡TO ANDRÉ . 1904

4%ID
popnbçåo
atendida

9696

Figura 19 - População Atendida por Rede de Esgoto
Folúe : Surrdtu de Dadæ de Sanb AnûÉ - lS

7.1.3 - Lixo

A coleta de lixo mun¡c¡pal, atualmente é efetuada por empresa têrce¡rizada,

sob fiscalizaçåo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. As atribuições da
empre¡te¡ra são : coleta de resíduos domiciliares , comerc¡ais e públicos; coleta de
resíduos de serviços de saúde e hospitalar; e limpeza e lavagem de vias prlblicas.

O município dispöe , em sua planta , de uma área para descarga do lixo, de
propriedade da Prefeitura e gerenc¡ado por empresa terceirizada. A poucos anos atrás
este local servia também para a disposiçäo de resíduos de outros municípios, porém,

em funçåo do eminente esgotamento, fez-se necessário a exclusividade para Santo

André.

O ciclo do lixo compreende o acondicionamento, a coleta, o transporte, o
tratamento e a destinaçåo final. O acondicionamento do lixo , excetuendo-se algumas

favelas e localidades periféricas, onde o reslduo é colocado em contentores nas ruas,
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é individual. Quanto à coleta, a mesma abrange gB% na área urbanizada, com

freqüência diária na zona central e alternada nas demais. Apesar do percentual de

coleta ser alto, observa-se com freqüência nos terrenos vazios, margens de córregos e

de vias de transporte , resíduo disposto irregularmente (fotos 1a e 1b - anexo 2).

Estima-se, pela quantidade de resÍduos que chega ao aterro municipal, uma produçåo

de 0,75 kg/hab/dia. Näo fazem parte do serviço de coleta regular resíduos sólidos de

produção diária superior, em volume e peso, aos fixados para a coleta urbana, bem

como resíduos que exijam tratamento diferenciado. Os resíduos sólidos industriais, de

qualquer classe, enquadram-se nesta condição.

O lixo hospitalar é coletado diariamente , pela empreiteira, através da

utilização de frota de veículos especiais.

A Prefeitura de Santo André , atualmente dispõe de duas maneiras de tratar os

resíduos coletados : Aterro Sanitário e Usina de Compostagem , ambos situados à
cerca de B km do centro, em uma área de 250 mil m' na rua Espirito Santo , Bairro

Cidade Säo Jorge -Santo André.(foto 2- anexo 2 ).

O aterro sanitário municipal, atualmente operado pela empreiteira ENTERpA,

entrou em operação em 1987. Tem utilização específica para o aterramento de

resÍduos domésticos, de saúde e de rejeitos da usina de compostagem. Apesar de não

estar habilitado para receber resíduos industriais , constata-se, a partir de

observaçöes, que a prática adequada não é fielmente seguida.

A Usina de Compostagem, com operaçåo iniciada em 1992, tem capacidade

nominal para processar 450 toneladas diárias de lixo. Do total de componentes

recicláveis , cerca de 50% torna-se produto passível de comercialização.

Quanto aos resíduos de saúde, a melhor opção seria a incineração, uma vez
que não existe um controle adequado das condiçöes de disposição.

o sistema de tratamento e disposição de resíduos domésticos em santo André

exige melhorias e implantação de atividades em caráter emergencial , ressaltando-se o

tratamento adequado do chorume e o monitoramenio da água subterrånea.

A área do aterro é rodeada por ocupação urbana, destacando-se o bairro

Cidade São Jorge e o bairro Centreville, onde existem diversas unidades habitacionais

sem condições básicas de saneamento. Na porção inferior do aterro, interface com o

bairro centreville, localiza-se o ponto de saída da drenagem do chorume (foto 3 -
anexo 2) , que é lançado em um córrego onde dezenas de pessoas convivem



diariamente

André.

As figuras 20 e 21 mostram a destinação do lixo no município de Santo

I

DESïNAçÃO DO LIXO POR DOMlCil-¡OS
SANTO ANDRÉ

Dversos(1)

O,640/o

Figura 20 - Destinação do Lixo por Domicílios
Fonte : Sumário de Dados de Santo André - 1995
(1) item desmembrado no gráfico I

Coletado

99,36%

DESïNAçÃO DO LIXO
DIVERSOS (0,64 % no geral)

SANTO ANDRÉ

Outro

2,O3o/o

Figura 21 - Destinaçäo do Lixo por Domicílios - Diversos
Fonte . Sumário de Dados de Santo André - 1W6

Enterrado

1O.47o/o
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No município de Santo André, inúmeras mudanças realizadas não condizem

com a dinâmica da evoluçåo urbana, fazendo com que o município adquira

características diferentes das idealizadas no zoneamento.

Neste contexto, no que concerne ao uso industrial, tem-se ao longo da avenida

do Estado, via que acompanha o rio Tamanduateí, uma concentração de indústrias de

grande porte, destacando-se no final do eixo, a presença do polo petroquÍmico de

capuava (foto 4a e 4b - anexo 2). Neste eixo existem ainda expressivas áreas não

ocupadas e, aparentemente sem perspectivas de ocupaçäo industrial. o que se

verifica é a ocupaçáo por estabelecimentos comerciais de grande porte, ta¡s como

carrefour e wallMart, concessionárias autorizadas de veículos, além da construção de

um shopping center, que de acordo com as placas de publicidade local, será o maior

da América Latina.

Por um lado, esta s¡tuação reflete uma tendência de migraçäo das indústrias
para o interior do Estado, ou mesmo para outras regiões federais, onde os incentivos

fiscais, mão-de-obra e condições de transporte sejam mais vantajosos. Esta

característica , do ponto de vista econômico, é prejudicial para o município, uma vez
que sua participação no lmposto sobre circulaçäo de Mercadorias e servþos - lcMS
diminui.

As indústrias de médio e pequeno porte distríbuem-se principalmente nas

várzeas dos afluentes do rio Tamanduateí, em reg¡ões mais periféricas , convivendo

desta forma com os usos residencial e comercial. Estas indústrias normalmente säo
potenciais geradoras de condições que deterioram o meio ambiente.

Quanto ao uso habitacional, nos últimos 1 0 anos, evidencia-se um

cresc¡mento, na região central , de construções que objetivam a verticalizaçäo.

lnúmeros casarões antigos cederam seus lugares para a construção de edifícios

modernos, enquanto nas regiões periféricas ocorre um desmembramento de lotes e
ocupação clandestina de terrenos públicos e particulares. observa-se nestas áreas a
presença de edificaçöes incompletas , em condições irregulares, destacando-se a
presença de mais de uma un¡dade habitacional por lote. Esta situaçåo irregular ocorre,

também em larga escala na Área de proteçåo aos Mananciais.

7.2 - USO E OCUPAçÃO DO SOLO



Na periferia do município de santo André, nas divisas com os municípios de
São Bernardo do campo e Mauá, é característico o assentamento em locais de
topografia ac¡dentada e o consequente risco geológico de escorregamentos e
deslizamentos. Nas últimas duas décadas o crescimento populacional foi além do
previsto e planejado, gerando desta forma inúmeras condiçöes irregulares de
assentamento e de déficit hab¡tacional. Este crescimento populacional está
diretamente vinculado ao crescimento da indústria. Milhares de migrantes de outras
regiöes do Estado e do país, instalaram-se em santo André em busca de
oportunidades de emprego e de melhoria de qualidade de vida. Neste êxodo gerado
pelo crescimento industrial, muitas ocupações urbanas se deram de forma irregular.
Evidencia-se no município de santo André, o bairro capuava, onde existem
residências em todo entorno do polo petroquímico, de pessoas que objetivavam
facilitar as condições de transporte, moradia , entre outras. As indústrias petroquímicas
podem gerar uma série de situações não condizentes ao convívio com o uso
habitacional, como problemas de ruídos,odores, material particulado em suspensão,
ou mesmo a explosåo de materiais inflamáveis. Na regiåo do polo petroquímico

existem inúmeros dutos subterrâneos que transportam combustíveis inflamáveis.
Excetuando-se estes riscos e incômodos diretos, este tipo de indústria é também uma
fonte potencial de contaminaçåo das águas subterrâneas e superficiais.

o município de santo André tem cerca de 100 favelas, que totalizam
aproximadamente 15500 unidades habitacionais. Muitas destas favelas não tem
saneamento básico integral, conforme mostra a tabela 5. É comum verificar no
entorno das favelas o descarte de resíduos. Dentre as favefas de santo André, uma
que merece destaque, em função de sua localidade e também pelo fato de representar
algumas características marcantes presentes em outras favelas do município, é a
favela da Rua Espírito Santo, no Bairro Cidade São Jorge.

Esta favela localiza-se ao lado do aterro sanitário municipal e usina de
compostagem , que conferem um odor característico para a regiåo. o terreno em que
está assentada, além da topografia irregular e inadequada, abrigou um antigo
aterro. (foto 5a e 5b - anexo 2). Nesta favela as ligações de energia elétrica são
clandestinas (foto 6 - anexo 2), e a distribuição de água é irregular. Não existe
possibilidade de acesso de veículos, dada a disposição das unidades habitacionais,
bem como da inclinação em alguns trechos, desta forma, o lixo gerado é depositado



TABELA 5 - André - S¡tuação 1994 (parte 1)



(a) lnfra-estn¡tura | 1,água, tuz e esgoto
2 - reparcelamento + água, luz e esgoto

a-¡ntegral
Lparcial

3 - cond¡ções precárias
4 - condiçöes parciais



nas ruas que margeiam a favela, gerando um aspecto visual negativo, além da

eminente possibilidade de riscos à saúde pública.

É fundarnental o rnunicÍpio 'nazer cumprir determinadas legislações e criar

outras que minimizem os impactos ambientais gerados por resíduos sólidos.

Do total da área do município de Santo André, 55,13o/o refere-se a área de

proteção aos mananciais. ( figura 22). Esta área abriga cursos e reservatórios de água

e outros recursos hídricos de importância básica para o meio ambiente, abastecimento

, vida, assim como também para a manutenção da fauna e da flora. Esta área está

amparada pelas Legislaçäo de Proteçäo aos Mananciais , decretada pela Assembléia

Legislativa e promulgada pelo governador do Estado, . Lei 898, de 18 de dezembro de

1975, Lei 1 172, de 17 de novembro de 1976 e Decreto no971 4, de 19 de abril de 1977,

que dispõe sobre a delimitação da área , locais que são permitidas edificaçöes, formas

de disposição de esgotos, bem como propostas de uso e ocupação do solo, e aprova o

Regulamento das Leis anteriores.

Um dos problemas relevantes do município, no que concerne o uso e

ocupação do solo, é a expansäo urbana. A tabela 6 ilustra este crescimento e mostra

a evolução nas últimas décadas associada a uma comparação com os municípios

vizinhos.

Areas do Município de Santo André Segundo Uso

Área da Vertente do Rio

lMogi

7o/o

Figura 22 - Areas do Município de Santo André Segundo o Uso
Fonte : Sumário de Dados de Santo André - lS5
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1s60 . ,197,0, .- .19q9_ -_-:!-Qgr -SàñiôÁñãi¿ 24s147 41aa26 s53o72 616ee'1

São Bernardo do Campo 82411 201662 425602' 566893
São Caetano do Sul
Diadema
H¡ãrä - àBiùÀ ao17oo 205740 2e4sel
fibe-i¡ão Pi¡eg 

.

Rio Grande da Serra
Total
TABELA 6 - Evolução da população 1960 - 1991 dos municípios da região ABc
Fonte : sumários de Dados de Santo André - 19s ( IBGE-1æí)

A área dita urbana, que perfaz 38,11% (PMSA,1995) está quase totalmente

ocupada. Dado este fato, verifica-se uma tendência de ocupação de áreas pertinentes

a área de proteçäo aos mananciais, em condições muitas vezes irregulares,

infringindo, desta forma, as legislaçöes vigentes (tabela 7).

114421 150130 163082 149516
12308 78914 228660 305287

172so 29048 56532: 85085
3es5 æs7 ,oöÖä äÖeot

504416 988677 1652781 2048674

Esta condição é um desafio para o corpo administrativo do município, pois

oferecem riscos de deterioração dos recursos disponíveis para o abastecimento

público de água. No que concerne a aspectos da legislaçåo municipal de uso e

ocupação do solo, verifica-se uma constante adequaçäo da Lei 5042176, através da

promulgaçáo de leis que alteram parcialmente seu conteúdo, no sentido de atender

demandas de crescimento . Estes processos por muitas vezes entram em confronto

com outras legislaçôes, e mesmo assim acabam sendo decretados.



O município de Santo André, de acordo com o setor de cartografia aplicada ao

planejamenio da Grande Säo Paulo, apresenta oito classes diferenciadas para

apt¡döes físicas ao assentamento urbano- Estas classes consideram características e

critérios quanto a declividade, formação geológica, dimensões do relevo, condiçöes da

água subterrånea, entre outros, destacan<lo áreas desfavoráveis à ocupaçåo . A tabela

I apresenta as principais classes e categorias, e a figura 23 mostra a distribuição

destas categorias no município.

Uma vez que a ocupação urbana efetiva no município de Santo André data do

início do século, acompanhada desproporcionalmente pelo crescimento industrial e

comercial, destacam-se algumas formas de assentamento e características que

influenciam diretamente as condições naturais do meio, pr¡ncipalmente no que se

refere a drenagem urbana. Neste sentido tem-se : bairros implantados em cotas que

os sujeitam a inundações de córregos e rios; descarte de esgoto e lixo nos cursos

d'água, associado a movimentos de terra no em torno, que proporcionam o
assoreamento e entupimento de galerias; alto índice de impermeabilizaçåo, motivado

pelo grande número de unidades habitacionais e a pavimentaçåo de vias, que nos

dias de chuva intensa comprometem as galerias instaladas, uma vez que o

dimensionamento não é adequado; canalizaçáo completa de córregos, que além de

destruir a paisagem, tornam onerosa a manutenção e/ou a substituiçäo de galerias;

falta de investimento e vontade política para resolver os problemas de saneamento,

transformando os cursos d'água do município em esgotos à céu aberto (foto 7 - anexo

2)



2 - Áreas com restr¡çöes localizadas

3 - Areas passíveis de ocupação

com sérias restriçöes

4 - Áreas com severas restrições

Condiçöes topográficas predominantemente

favoráveis, com alguns setores problemáticos

(declividade superior a 30o e cabeceiras de

drenagem) que exigem cuidados especiais no

projeto e implantaçåo.

condiçöe; ioposiáîióás oêliàvoràveii àm

muitos setores de encosta que impõe diretrizes

rígidas de projeto e ¡mplantaçåo.

Baixa declividade do terreno, pou"a '

!

profundidade do lençol freático e ocorrència de ,

solos com baixa capacidade de suporte. Sérios ;

problemas de enchentes e dificuldades de

implantaçåo das obras de saneamento, de

sistemas viário e de edificaçäo. 
.

rópõöiàiiä piôoiômå{iðä r moiróies 
-iióøãóö 

l

que se destacam de uma área relativamente

plana e mal drenada) Os problemas previstos

para planícies aluviais , såo os descritos na

categoria 4, e nos morrotes os problemas eståo

associados a implantaçäo de vias de acesso e

lotes.

Amplitudes e decliviàädes älãuãoai,

dificultando as condiçÕes de acesso às áreas

potencialmente ocupáveis.

Àmplitudes e oectividäoes elevaaas ä

precárias, estabilidade das encostas impóe

diretrizes rígidas que, na quase total¡dade dos

casos, inviabilizam o parcelamento.

: 5 - Areas com severas restriçöes

7 - Areas com severas restriçÕes

I - Areas impróprias

Tabela 8 - Principais classes características - uso e ocupação do solo



ll()
C

o

NJ
(,^

L

c
-.
Ò,
Oì
o
fì

q.
()
o

\- /r )"
l

\
)

l
I

)./\_ 1v

I
(

)

(

\

,_---,-\.
ì

I
I

¿.

Ssru-no ArupnÉ / SP - AprnuÃo Fí'sncn

"-)
(

A'ecs corn restrições l,,rcolizorlo::

/,,reos corn sérìos 'esf ições ,/ possíveis de ocupcçõo

i¡:.,',, ,1 /.ecs coin severos re:;trições / 5(ixo CecÌivìdcde

A'eos corn severos restrições / i.o¡.ogrci tc prob errrÓiicc

;--
,a1a, Areos coi'n severos restrìcões / orrrolitudes e declivicjodes eievcios

=. : ^,rcs -t'roprrcs
:*-

C I .5 3.0 4.t ô.0 krn

W

(¡
N

Aiîp1odL de (rMSA.

A'.:c locolizodo foro cios Iirnites clc Arec rJe,Proteçõo ocs lv4,:rrr¡rrcicis

t

)

IN



8 - INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE

8.1 - TIMA VISÃO GERAL

O desenvolvimento industrial no Brasil, neste século, cresce em escala

progressiva, fato evidenciado na região do Grande ABC paulista. (figura 24) Este

desenvolvimento faz parle dos elementos que caracterizam e dão identidade a esta

região. Na década de 50, importantes investimentos internacionais foram promovidos

no Grande ABC, caracterizando em um crescimento posterior na capacidade produtiva

e um destaque no cenário estadual e nacional. A implantaçäo de indústrias

automobilísticas trouxe significativo aporte de empresas de outros ramos que visavam

o suprimento secundário. (figuras 25, 26, 27 , 28,29, 30, 31 e 32). Até a década de 70,

os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo, estavam em evidência, no

que concerne a industrialização, porém, com o processo de interiorização ao longo da

referida década, foram beneficiadas outras regiões do Estado, tais como a de

Campinas e de São José dos Campos. Com a recessão no início da década de 80, a

crise de 1987 e outros planos econômicos do governo federal, os investimentos foram

sendo inibidos, refletindo em uma queda no crescimento industrial. Atualmente

destaca-se um panorama onde o comércio e os serviços adquirem um maior peso no

município de Santo André e regiäo. (figura 33 e tabela 9)

EVOLUçÃO DAS INDÚSTRIAS DE SANTO ANDRÉ - 19921995
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Figura 24 - Evolução das lndústrias dc Santo Andró - 1992/1995
Fonte : Sumário de Dados de Santo André - 1995
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Evolução tndúsûia de Gêneros Alimentícios - Santo André - 1992/1995
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Figura 25 - Evolução das lndústrias de Gêneros Alimentícios - santo André -
Fonte : Sumário de Dados de Santo André 19O5

Evolução das lndústrias Farmacêuticas e de Derivados de plástico
Santo André - 1992/1995
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Figura 26 - Evolução das lndústrias Farmacêuticas e Derivados de Plástico - Santo André - 1992/1995
Fonte : Sumário de Dados de Santo André 1995
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Figura 27 - Evolução das lndústrias de Componentes Elétricos - Santo André - 1gg2l1ggs
Fonte . Sumário de Dados de Santo André i 995
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Evolução lndústia Metalúrgica - Santo André - 1992/199S
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Figura 28 - Evolução das lndústrias Metalúrgicas - santo André - 1992/199s
Fonte : Sumário de Dados de Santo André 1995

Evolução da lndústia euímica - Santo André - 1992 / 1995
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Figura 29 - Evolução dàs tndústrias euímicas - santo André - 1992/199s
Fonte : Sumário de Dados de Santo André 199S

Evolução das lndúsbias Texteis - Santo André _ 1gg2/199s
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Figura 30 - Evolução das lndústrias Têxteis - santo André - 1992/1ggs
Fonte : Sumário de Dados de Santo André 1S5
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Evolução da Indústria
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de Artefatos de borracha - Santo André
1992/199s

Figura 31 - Evolução das lndústrias de Artefatos de Borracha - Santo André - 1992/1995
Fonte : Sumário de Dados de Santo André 1996

Evolução das lndúsfias de Papel , Papelão e Gráficas - Santo André -

1992/1995
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Figura 32 - Evolução das lndústrias de Papel, Papelão e Gráficas - Santo André - 199211995
Fonte : Sumário de Dados de Santo André 1996
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Figura 33 - Evolução do Comércio em Santo André - 1992/1995
Fonte : Sumário de Dados de Santo André -1995
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As indústrias de maior porte e expressäo, instalaram-se no município entre as

décadas de 30 e 40. Atualmente o crescimento industrial é pequeno. Alegam-se

fatores, como legislação urbana restritiva, desvantagens de locomoçâo em funçáo do

saturamento das vias de acesso, desempenho da economia nacional, média salarial

alta, entre outros.

Ao lado deste panorama de crescimento industrial na regiäo, desde o início do

século, tem-se um quadro também de crescimento demográfico, de demanda de água

e saneamento e de geração de resíduos. O desenvolvimento destes aspectos não

acompanharam, a contento, o crescimento industrial, resultando em desequilíbrios ao

me¡o.

A mentalidade das indústrias no início do processo de industrialização, em

sua grande maior¡a, não contemplava preocupações pertinentes à geração de

resíduos e suas conseqüèncias. Foram décadas de descaso com o meio ambiente,

verificando-se ainda hoje a continuidade desta sistemátíca em alguns casos. O

municipio de Santo André, dada a concentração e a diversidade industrial, apresenta

influências diferenciadas sobre o meio ambiente.

A quantidade de resíduos industrias e sua forma de disposiçäo, a poluição das

águas, dos solos e do ar, encontram-se em um estágio que compromete a qualidade

de vida dos seres humanos. Não há uma relação eqüitativa entre os padrões

pertinentes à proteção ambiental com os relacionados ao desenvolvimento

tecnológico. No Brasil, esta relação é ainda mais conflitante, pois investimentos

adequados para balancear tal s¡tuaçåo näo fazem parte da composição dos gastos



empresariais, destacando-se assim, uma situaçåo de elevado potencial de impacto

negativo ao meio ambiente.

Na década de 60, foi criado e implantado na região do ABC um programa de

controle da poluiçåo ambiental, denominado CICPAA - Comissåo lntermunicipal de

Controle da Poluição da Água e do Ar. Este programa tinha por objetivo estabelecer

bases de controle da poluição industrial. A partir desta implaniação, uma das pioneiras

no território nacional e da análise e troca de experiências com outros países, iniciou-se

um processo de desenvolvimento de padrões e tolerâncias como indicadores da

qualidade ambiental. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental

(CETESB), entrou neste processo e, atualmente realiza um trabalho junto às

indústrias.

Nas duas últimas décadas, em função das exigèncias dos órgåos

fiscalizadores, tecnologias visando o tratamento de material residuário industrial tem

sido aplicadas e desenvolvidas, porém, distantes ainda de alcançar um equilíbrio.

A conscientizaçåo ambiental está mudando e crescendo. A comunidade tem

desenvolvido um importante papel na soma dos esforços para a minimização dos

efeitos negativos ao meio amb¡ente, através de reivindicaçöes, das Organizações Não

Governamentais (ONG's), dos grupos ambientalistas ,das sociedades amigos de

barrro, entre outras. Isto é muito importante, pois a optntäo pública , neste instante,

demonstra peso quando questöes ambientais são discutidas, compondo assim a

equipe que poderá decidir junto aos escalões empresarial e político.

Apesar do quadro de desequilíbrio, percebe-se uma tendência de preocupação

com o meio ambiente, por parte das indústrias. Este fato pode ser motivado por uma

abertura na percepçåo dos dirigentes, ou simplesmente uma defesa da imagem da

empresa. Dentro desta temática, destaca-se , em caráter mundial, uma condição de

valorizar a relação indústria e meio ambiente através do desenvolvimento e

aplicabilidade de normas.



A lnternational Organization for Standadization (lSO), é uma federaçáo

mundial, com sede em Genebra, criada para promover o desenvolvimento de normas

internacionais na indústria, comércio e serviços (Hemenway & Gildersleeve,l gg5). A

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é a representante brasileira junto à

tso.

O desenvolvimento de uma norma estabelece-se por recomendação do

governo, indústrias e partes interessadas. Não existem instrumentos legais que

confiram o caráter de obrigatoriedade de adoção das normas lSO, porém, dado o
respeito, garantia e suporte que as mesmas oferecem, muitas empresas adotam. Em

algumas transações comerciais, o contratante exige que o contratado seja qualificado

segundo as normas, tornando-as ass¡m relativamente obrigatórias.

As normas da série 1SO14000, têm por objetivo fornecer ao corpo empresarial

estrutura para o gerenc¡amento dos impactos ambientais. As normas da referida série

podem ser do tipo diretriz, isto é, documentos descritivos e não requisitos prescritivos,

ê do tipo especificação, que adquirem este caráter. As normas såo divididas em

categorias em função de seu foco. Desta forma tem-se a avaliaçåo da organizaçåo,

que aborda o S¡stema de Gerenciamento Ambiental, a Auditoria Ambiental e a

avaliação do desempenho ambiental, e a avaliaçáo do produto, que destaca a
avaliaçåo do ciclo de vida do produto, aspectos ambientais nas normas e
espec¡f¡cações do produto e rotulagem ambiental. Dentre os quesitos das categor¡as

citadas , destaca-se o sistema de Gerenciamento Amb¡ental, que é caracterizado pelo

aspecto da estrutura empresarial, que preocupa-se com os impactos que sêus

produtos, a curto e longo prazo, serviços e processos, geram ao meio ambiente. O

sistema de Gerenciamento Ambiental também define responsabilidades e recursos

para execuçäo de práiicas, processos e procedimentos voltados à redução do impacto.

Dentre os motivos que estimulam a adoçäo de um Sistema de Gerenciamento

Ambiental, releva-se uma reduçáo no passivo do risco, prevençåo da poluição e

redução de resíduos, valorizaçäo da comunidade e maior conformidade com os

requisitos legais e regulatórios no que concerne o desempenho ambiental.

8.2 - NORMAS SÉRIE tSOl4oOO



A série 1S014000 compreende normas únicas, com o objetivo de fornecer

diretriz básica para a implantaçåo de um Sistema de Gerenciamento Ambiental. Até o

momento, algumas normas da série estão em desenvolvimento. A tabela 10 demonstra

as normas da série e suas respectivas abordagens bás¡cas.

Das normas da série 1SO14000, a lSO1400'1 é a única de caráter

especificação, contendo elementos básicos para a administração dos processos e

atividades de uma empresa. Aplica-se principalmente às indústrias de manufatura e

processamento, porém abrangente iambém para todo e qualquer tipo e tamanho de

empresa, Vale ressaltar que a norma 1SO14001 não é uma norma de certificação de

produto, mas sim do Sistema de Gerenciamento Ambiental.

A lSOl4000 é uma conseqüência da busca na Europa, a part¡r da década de

70, por alternativas visando diminuir os efeitos das atividades industriais sobre o meio

ambiente, que acabou por refletir na economia mundial, criando na década de 90 a

demanda por normas ambientais.

Segundo a ABNT(1996), já é possível perceber o interesse das empresas

brasileiras de vários setores, em aplicar voluntariamenie as normas da série

lSOl4000, sendo que 43,1o/o das 500 maiores indústrias do país pretendem certificar-

se por.estas normas. Diante da globalização da economia é importante que o Brasil

rume à certificação verde.



tso 14001

tso 14004

tso 140r0

tso 1401 1/1

rso 140r2

Sistemas de Gerenciamento Ambiental

lso 140r3

Sistemas de Gerenciamento Ambiental

rso 14015

Orientação para Auditoria Ambiental

lso 14021

Orientaçåo para Auditoria do Sistema Ambiental

lso 14022

Orientação para Auditoria Ambiental

rso 14023

Gerenciamento de Programas de Auditoria Ambiental

tso 14024

Avaliação Ambiental das lnstalações

lso 14025

Roiulagem Ambiental

tso 1403r

Rotulagem Ambiental - símbolos

Rotulagem Ambiental - metodologias de testes e verificação

tso 14040

Rotulagem Ambiental - programas profissionais

rso 14041

Metas e Princípios de toda Rotulagem Ambiental

lso 14042

Avaliação do Desempenho Ambiental do Sistema de Gerenciamento e

sua relação com o ambiente

rso 14043

rso 14050

Avaliaçåo do Ciclo de Vida - princípios e orientaçåo

lso 14060

Avaliaçâo do Ciclo de Vida - análise do inventário do ciclo de vida

Avaliaçåo do Ciclo de Vida - avaliação do impacto

Tabela 10 -

Avaliação do Ciclo de Vida - rnterpretação

Fonle Hemenway & G¡ldersleovê (1S)

Termos e Definiçôes - Guia dos princípios para trabalho terminológico

Orientação para inclusão dos Aspectos Ambientais em Normas de

Produtos

þás¡cas das normas da série



8.3 - RESíDUOS SóL/DOS

Os resíduos sólidos constituem um dos componentes da estrutura funcional de

nossa comunidade. Um resíduo sólido pode ser definido como qualquer substância

indesejável que não tenha consistência suficiente para fluir por si mesma, não sendo

utilizável em sua forma original ou para o processo em que foi gerada (FOSTER et

a|.,1993),Sua disposiçåo de modo inadequado pode gerar diversos problemas

ambientais , outros de ordem epidemológica e a conseqüente transm¡ssåo de doenças

infecto-contagiosas. Diversos veiores encontram-se nos resíduos sólidos um meio

propício para proliferaçåo, colocando em risco, desta forma, a saúde pública.

Mananciais subterràneos e superficrais, solo, plantas, an¡mais e o homem de uma

forma direta ou indireta sofrem as consequências em função das práticas inadequadas

de descarte de resíduos. Os resíduos gerados pelo homem, através de suas atividades

domésticas e industriais, crescem em quantidade e volume, principalmente em

decorrència do aumento da densidade demográfica, do desenvolvimento tecnológico e

da elevação do nível de vida.

8.3.1 - Resíduos Sólidos lndustriais

Såo enquadrados como resíduos sólidos industriais os materiais que estejam

em estado sólido ou semi-sólido, resultantes da atividade industrial (CETESB,1993).

As decisões tomadas nas fases de manuseio, acondicionamento,

armazenamento, coleta, transporte e disposiçåo final dos resíduos, deverão estar

fundamentadas em sua classificação. A ABNT, Associaçåo Brasileira de Normas

Técnicas, editou um série de normas para a padronização da classificaçåo de

resíduos. Com base nesta classlficaçäo, pode-se definir as medidas de proteçåo

necessárias. O conjunto de normas abrange:

- NBR 10004 - Resíduos Sólidos ( classificaçåo )

- NBR 10005 - Lixiviação de Resíduos (procedimento )

- NBR 10006 - Solubilizaçåo de Resíduos ( procedimento )

- NBR 10007 - Amostragem de ResÍduos ( procedimento )



A norma NBR '10004, padroniza a classificação dos resÍduos segundo o

potencial de risco ao meio ambiente e saúde pública, caracterizando quais resíduos

devem ter destinação e manuseio mais rigidamente controlados. Quanto as

características , segundo a norma NBR 10004, os residuos são agrupados em três

classes, sendo :

- ResÍduos Classe I - perigosos ;

- Resíduos Classe ll - não inertes ;

- Resíduos Classe lll - ìnertes.

Os residuos reconhecidamente perigosos, são distribuídos em listagens ,

fundamentadas nas características, que os classificam segundo os padrões de

concentraçäo de poluentes. O conteúdo desias listagens estäo descritos na tabela 11

i Listagem 2 ' Resíduos perigosos de fontes especÍficas 
,

L¡stagem 3 Constituintes perigosos - base para relaçåo dos resíduos e produtos'
ia
i ldas listagens 1e2 1

:

Listagem 4 Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos :

Listasem 5 Sub;iá;CìäJ äöuäämönte tóx¡cãs

Listagem 6 Substâncias tóxicas

Listagem 7 Concentraçåo - Limite máximo no extrato obtido no teste de lixiviação

Listagem B Padrões para testes de solubilização

t-ìöiägem e Conðentraçöes máximäs ¿e päruenieJ nä masia ¡ruta ¿e iesicuäs

lutilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente da França para

classificaçåo de resíduos

Listagem lo Cóñöentiäöäo minimä oe solventes pärä ðaräöter¡zar o resíäuo como

pengoso

TABELA 11 - Lisiagens de classificação de resíduos peägoiói

Listagem 1 Resíduos perigosos de fontes não específicas
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Segundo a norma NBR 1004, a classificação dos resíduos, em suas

respectivas classes, se dá em função de suas características.

Resíduos Classe I - Perigosos

Säo classificados como resíduos perigosos, ou classe I , os resíduos sólidos

ou mistura de resíduos que, em funçäo de suas características de inflamabilidade,

corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade, podem apresentar risco à saúde

pública, provocando ou contribuindo para o aumento da mortalidade ou incidência de

doenças e/ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados e

dispostos de forma inadequada (CETESB,1993). Os resíduos de restos de

embalagens, as embalagens contaminadas, e os resíduos de derramamentos ou

produtos fora do especificado da listagem 5 e 6, são também classificados como

Classe I .

Resíduos Classe ll - Näo lnertes

Säo classificados como resíduos Classe ll, os resíduos sólidos ou misturas de

resíduos sólidos que näo enquadram-se na Classe I ou na Classe lll. Estes resíduos

podem ter propriedades tais como combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade

em água (CETESB, op.cit.).

Resíduos Classe lll - lnertes

São Classificados como Classe lll os resíduos sólidos ou mistura de resíduos

sólidos que, submetidos ao teste de solubilização ( Norma NBR 10006 )não tenham

nenhum de seus constituintes solubilizados, em concentrações superiores aos

definidos na Listagem I (CETESB, op.cit.).

64



A disposição de um resíduo sólido industrial, pode ser dada de diferentes

formas, podendo assim, os mesmos gerarem efeitos maléficos ao me¡o ambiente e a

saúde pública se for realizada de maneira inadequada. A geraçåo e

consequentemente a disposição de um resíduo sólido, se dá pelo fato do material se

tornar inútil aos processos da empresa geradora, tendo a indústria que solucionar seu

descarte. O procedimento correto, quando da geraçåo de um resíduo, é class¡fica-lo

para dispor em locais adequados conforme dispóe as normas da Associaçáo

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Outra alternativa que tem se mostrado positiva,

inclusive economicamente vantajosa, é a otimizaçåo dos resíduos sólidos industriais.

A otimização dos resíduos sólidos em uma unidade industrial , consiste na

minimizaçåo da geraçäo através do estudo e análise de técnicas que proporcionem a

redução da toxidade e volume do resíduo. É fundamental compreender o processo

para efetivar e dar soluçöes para a minimizaçåo dos resíduos, Destacam-se duas

estratégias para a minimizaçäo de resíduos : a reciclagem e a reduçåo na fonte.

8.3.1.2. - Reciclagem de resíduos

8.3.1.1 - Disposição dos res/duos só/idos industriais

A reciclagem se dá, através da recuperação de resíduos ou de seus

componentes. Em funçáo do rigor estabelecido pelas normas, a disposição de

resíduos podem muitas vezes gerar custos elevados, assim, é oportuno que as

indúsirias encontrem maneiras de reaproveitar estes mater¡ais ou mesmo vendè-los.

Muitas indústrias, destacando-se as de pequeno e médio porte, reaproveitam os

resíduos gerados por outras empresas em seus processos, através da extraçäo de

subståncias ou mesmo do resíduo bruto. No Estado de São Paulo, coordenado pela

Federaçåo das lndústrias do Estado de Såo Paulo - FIESP , existe um "Banco de

Residuos", onde as indústrias vinculadas informam nome, composição química e

quantidade de resíduos, para que outras, eventualmente interessadas , possam

adquirir, sob forma de doaçáo ou venda.

A reciclagem de residuos é importante , pois propicia uma menor quantidade

de material descartado no meio ambiente, além de minimizar a ut¡lização de recursos



não renováveis. Toda indústria que se predispõe a reciclar seus resíduos deve ter

preocupações com o seu destino, principalmente se for reutilizado por terceiros. É

fundamental reconhecer as implicaçöes que o mesmo terá no novo processo a que se

destina, evidenciando a geração de um novo resíduo. Quando se trata do

reaproveitamento de const¡tuintes, deve-se conhecer o destino da parcela não

aproveitada. É essencial saber a política de descarte de resíduos da indústrìa que está

adquirindo o resíduo, para que o mesmo ou partes constituintes não seja disposto

futuramente de modo irregular. A responsabilidade e do gerador primário, o que pode

acarretar problemas judiciais futuros caso práticas inadequadas forem estabelecidas

por empresas secundárias.

8.3.1.3 - Redução na Fonte

A reduçåo na fonte se dá através da eliminação ou redução de resíduos nas

fases de um processo industrial. Para tanto, deve-se ter conhecimento do processo

para executar alterações que propiciem melhorias. Dentre estas alteraçöes, incluem-

se as modificaçöes em matérias-primas, substituindo-as ou purificando-as ; alteraçöes

tecnológicas, caracterizadas pela mudança de processos, de maquinário, de

manutençåo de equipamentos e tubulaçÕes ; e mudanças de especificaçÕes de

procedimentos e práticas operacionais, através de estudos efefuados pela engenharia

de desenvolvimento de processos, do tre¡namento de pessoal envolvido no processo,

bem como da política da empresa.

A disposiçáo de um resÍduo sólido é um vetor sign¡ficat¡vo no que concerne a

contaminação do subsolo. Apesar dos diversos artifícios técnicos e legais existentes

para evltar eiou minimizar estes impactos , verifica-se um poiencial crescente de risco

de contaminaçäo. O descarte de resÍduos sólidos industriais executado de modo

clandestino ainda acontece com grande frequència_ Significativas quantidades de

resíduos são lançados em terrenos abandonados, córregos, ribeirões, margens de

rodovias e encostas de morros, inclusive em áreas de proteçåo aos mananciais

(figura 34 ).Os agentes fiscalizadores não se mostram com estrutura funcional

adequada para enfatizar estes problemas, uma vez que såo públicos e movidos de

acordo com a natureza política e influência do administrador pr¡ncipal.



A caracterizaçáo da carga contaminante é muitas vezes difícil em casos de

disposição inadequada, pois a ausência de informaçöes verídicas, bem como a origem

do material , não são estabelecidas. Os resíduos de origem industrial têm uma enorme

variaçäo, dependendo dos produtos e processos responsáveis, porém, mesmo assim

säo caracterizados por terem alta proporçåo de componentes tóxicos. O avanço

tecnológico, e as conseqüentes modificações dos processos produtivos, fazem com

que novos gêneros de resíduos também sejam criados.

Também é caracterizada como disposiçäo inadequada, o descarte feito em

aterros ou lixões, que não são credenciados para receber determinadas classes de

resíduos. Esta condiçåo oferece um significativo risco de contaminação ao solo e água

subterrånea. Esta preocupação tem razäo de ser, pois a fiscalização não é efetiva

nestes locais e, muitas vezes, a companhia proprietária do aterro ou lixäo é também

detentora da empresa de coleta e transporte de resíduos industriais

o
z,
.l¡¡
É,
É,
ooo
l¡¡o
z,

30

25

20

15

10

5

0

I

I

I

I

I

t

Anen DE pRorEçÃo DE MANANctA¡s -sANTo ANDRÉ
1990/1994

DESCARGA DE LIXO CLANDESTINO

Figura 34 - Descarga de lixo Clandestino na Área de Proteção aos Mananciais
Fonte: Sumário de Dados de Santo André -1S

1991 1993 1994

I

67



5.4 - A QUíMICA DOS RESíDUOS SOL'DOS

A concentraçåo, o tipo e o eventual destino dos composlos existentes nos

resíduos sólidos, quando dispostos no meio amb¡ente, e principalmente na presença

de água, está condicionado diretamente a processos físico-químicos e biológicos.

Estes processos podem agir nos resíduos de modo a atenuar ou intensificar o impacto

ambiental causado pela disposiçåo. A compreensáo destes processos e suas

propriedades garantem um melhor entendimento dos impactos amb¡entais

eventualmente gerados.

A seguir uma sumária descriçåo de alguns processos e propriedades químicas

de maior importância para a análise do impacto e risco potencìal gerado pelo descarte

de resíduos sólidos industriais,

8.4.1 - Solubilidade

A solubilidade é uma propriedade que depende diretamente do solvente e do

soluto envolvidos. A solubilidade de um soluto significa a quantidade necessária para

formar uma soluçåo saturada em uma determinada quantidade de solvente. A água

serve como solvente para muitos tipos de soluto, porém, em determinadas situações,

esia condição näo se efetiva.

No meio ambiente, as reações de solubilidade eståo vinculadas à composição

química dos resíduos, e a conseqüente possibilidade de reação com a água ou outros

solventes presentes no sistema. Uma vez realizado o processo, os sólidos dissociam-

se produzindo lons, que estão relat¡vamente disponíveis para circular na soluçäo e

reagir, e consequentemente formar novos compostos. A facilidade com que uma

partícula de soluto pode substituir uma molécula de solvente, depende das forças

relativas de atraçáo das moléculas do solvente entre si, e da intensidade das

interaçÕes solvente-soluto. Quando solvente e soluto são imiscíveis , ou mesmo

quando o resultado de uma reaçåo entre soluto e solvente gerar produtos imiscíveis,

poder-se-á formar no s¡stema , fases distintas, onde na porçåo infer¡or estarão

localizados os produtos de maior densidade, em funçäo de seu arranjo e peso atômico.



Admitindo que determinado resíduo sólido se dissocie em água, toial ou

parcialmente, podendo formar uma nova substància líquida, esta ficará sujeita ao

processo de evaporaçäo, dada suas características. No processo de evaporação, as

moléculas com energia cinética mais elevada começam a deixar o liquido passando

para a fase vapor, ocorrendo a diminuiçåo do volume do liquido em função da perda

de moléculas. Em ambiente aberto todo líquido desaparece, em velocidades

específicas em funçäo das propriedades do líquido, fazendo com que as moléculas se

difundam na atmosfera. Em ambiente fechado , escala de laboratório, a pressåo de

vapor de um líquido é determinada quando näo se observa a variaçáo entre a
evaporação e a condensaçäo, isto é, diz-se que o líquido está em equilíbrio dinâmico

com seu vapor. A temperatura é uma variável de extrema ¡mportância neste sistema,

pois pode modificar as condições de estabilidade e equilíbrio entre as fases. Outros

fatores que afetam a velocidade e ¡ntensidade de evaporação são : área superficial e

intensidade de atraçöes intermoleculares. É importante caracterizar a pressåo de

vapor de determinadas substâncias liquidas em ambiente fechado, po¡s a partir destes

dados pode-se estimar o que acontece em ambiente aberto. Como exemplo temos o

mercúrio, que tem pressåo de vapor fin¡ta, cerca de 10'4 KPa à temperatura ambiente,

onde desta forma nunca deve, dada suas características de toxidade, ser deixado em

recipiente aberto.

Todo líquido tem pressåo de vapor. Quanto mais volátil for o líquido, maior é

sua pressão de vapor. Quanto maior a temperatura do sistema, maior é a pressäo de

vapor do Iiquido. Aumentando a temperatura de um líquido em ambiente aberto, pode

ocorrer a ebuliçäo, e neste momento a pressåo de vapor do líquido é igual a pressåo

atmosférica local.

8.4.2 - Pressão de Vapor



A adsorção baseia-se na fixação de átomos, moléculas ou íons de um gás ou

líquido na superfície de um sólido, A capacidade de adsorção em meio natural, no que

concerne a disposição de resíduos, está diretamente ligada ao tipo de compartimento

geológico e das propriedades químicas dos componentes envolvidos.

8.4.4 - Hidrólise

8.4.3 - Adsorção

A hidrólise ocorre quando moléculas de água reagem com deierminada

substância, resultando na dissociação iônica e a conseqüente formação de uma nova

solução, que poderá ser ácida, básica ou neutra. O caráter da solução obtida

dependerá das características do sal que reagiu com a água. Assim:

Tipo de sal

proveniente de ácido forte e base fraca

proveniente de ácido fraco e base forte

proveniente de ácido fraco e base fraca

proveniente de ácido forie e base forte

O pH, potencial hidrogenônico, é um parâmetro representativo da

concentração de íons hidrogènio em uma soluçâo. A partir da determinaçäo dos íons

hidrogènio e/ou hidroxilas, determina-se, através de cálculos exponenciais e

consequente comparaçåo com tabelas, a condiÇão da soluçåo.

O pH em águas naturais varia normalmente entre 6.0 e 8.0. Dependendo do

tipo de resíduo sólido e do meio em que se encontra, as reaçôes com a água poderão

gerar substâncias líquidas com características nocivas à saúde pública. O processo

de dissociaçåo, responsável pelo transporte de caracteres químicos do residuo sólido

para a fase líquida através da formaçäo de uma nova substância é denominado

lixiviação.

Resultado da Hidrólise

solução ácida

solução básica

soluçäo neutra

não há hidrólise



Em reaçÕes químicas que envolvam oxidação e redução, há pelo menos dois

reagentes : (a) um reagente reduior, que é oxidado por perda de elétrons e

(b)um agente oxidante, que é reduzido pelo ganho de elétrons.

As reaçöes de oxi-redução consistem na transferência de elétrons de um

agente redutor para um agente oxidante, de maneira que nåo possa existir oxidação

sem reduçåo concomitante. Quando um agente redutor é oxidado, desde que a reação

seja reversível, as formas reduzidas e oxidadas do composto formam um par

conjugado denominado dupla redox. A transferência de elétrons envolvem a realização

de um trabalho elétrico, que eventualmente pode ser medrdo.

A força eletromotriz de uma "célula elétrica" demostra a diferença ex¡stente das

afinidades por elétrons apresentadas por suas "semi-células". Entende-se também por

célula elétrica o meio onde está ocorrendo o processo, e semi-células os eletrodos

utilizados para quantificar eletricamente as reações. A mediçåo destas forças são

feitas através de instrumentos que apresentam dois eletrodos, onde, através deles,

realizar-se-á a mediçäo da transferència de elétrons e a conseqúente possibilidade de

se medir seus fluxos e intensidades.

A força eletromotriz é medida em Volt. Volt é definido como "a força

eletromotriz que promove uma velocidade normal de fluxo de elétrons, 1A , através de

um meio que apresenta um grau normal de resistència a sua passagem, 1ohm. A

escala em que os potenciais dos eletrodos são medidos é denominada Escala de

hidrogènio, pois considera como valor zero o potencial do eletrodo da semi-célula

padråo de hidrogèniÕ. A divisáo da escala de hidrogênio e Volt. O valor do potencial

do eletrodo na escala de hidrogènio (Eh) é denominado potencial redox. A força

eletromotriz de uma determinada célula , mede a diferença de potencial entre suas

semi-células, em volts.

A importância do estudo dos processos de oxi-reduçåo ,no que se refere a

disposição de resíduos sólidos industrìais, se dá pela possibilidade de detectar

alteraçóes no mero As reaçöes químicas de oxidaçáo e reduçáo nos resíduos ,

podem ser benéficas ou não para o processo de degradação, como também , podem

propiciar a liberaçáo de íons, que ao reagir, produzem substàncias com mator teor de

periculosidade que as substàncias geradoras.

8.4.5 - Oxidação e Redução



A halogenizaçåo é um processo de substituiçáo, onde, um composto químico,

por reação, recebe um elemento halogènio e libera um elemento de outra família. os
halogênios, família 7A da tabela periódica, såo representados pelo flúor (F), cloro(Cl),

bromo(Br), iodo(l) e astato(At). são muito reativos, e suas reatividades decrescem do

flúor para o astato.

Os halogênios såo muito utilizados na indústria em seus diversos ramos de

atividade, gerando produtos, sub-produtos e resíduos que oferecem alto risco à saúde

pública. os compostos halogenados dispostos na natureza sofrem processos

químicos que podem atenuar ou intensificar a nocividade. A hidrólise pode

proporcionar a de-halogen izaçào , onde o produto resultante, em função das

condiçöes estabelecidas, pode oferecer maior risco que o gerador, como também ser

inofensivo. Existem muitos compostos inertes à hidrólise.

A tabela '12 , demonstra a meia vida de alguns compostos halogênicos quando

disposto em meio natural.

8.4.6 - Halogenização

CH3F 30 anos

CH3CI 339 dias

CH.er 2oo¡as

CH3l 110 dias

CH3CHCICH3 ge C¡as

CH¡ CHz CHzBr 26 dias

C(CH3)3C| 23 segundos

CH2CI, 70q änos

cHct3

CHBi.

õcl.

C6H5CH2C| 15 horas

Tabela 12 - Compostos Halogênicos - Meia V¡da
Fonte: (L¡oore,1g84)

3500 anos

oeo ãnol

Tooo ànõé



Os compostos halogenados, de um modo geral, demonstram grande

complexrdade no que se refere a resolução de problemas de impacto ambiental , pois

em função de suas reatividades, não são muito susceptíveis a degradaçäo rápida.

os halogènios podem se encontrar no ambiente natural através do descarte de

resíduos industriais, de acidentes com veículos de transporte ou mesmo naturalmente.

As substàncias halogènicas såo moderadamente solúveis em água, e relat¡vamente

móveis e persistentes em sub-superfÍcie.



Leg¡slaçäo pode ser entendida como o conjunto de condiçöes e normas
jurídicas que regulam e normalizam determinado assunto. uma legislação pode ter

abrangència local , estadual e nacional, podendo desta forma ser criada pelo poder

legislativo e/ou autoridades públicas legislativas. A legislação pode ser compreendida

por leis, portarias, decretos, regulamentos, entre outros.

No que se refere ao Brasil, observa-se a seguinte sequênc¡a hierárquica de

legislações, sendo , de modo decrescente : Constituição Federal e Emendas

Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos-lei, Medidas

Provisórias, Acordos e Convençöes, Decretos, Portar¡as e Resoluçöes e outros.

O Brasil, no que concerne à legislação que versa sobre o meio ambiente, tem

um quadro esparso. Verifica-se um número significativo de normas originadas desde a

década de 30 até o presente momento, porém com um aspecto de falta de sincronia

entre a criaçäo e o desenvolvimento urbano e industrial.

Desde os primórdios do processo de industrializaçäo no Brasil, estabeleceu-se

um forte vínculo entre os interesses econômicos e os problemas ambientais. euando
uma empresa procura otimizar as relações custo - benefício de seus processos, um

dos principais quesiios a se depor contra såo os gastos com os mecanismos de
proteçåo ambiental. A poluição que os processos produtivos geram, originam custos

indesejáveis aos administradores, pois as medidas de prevenção da poluiçåo e os

conseqüentes custos, devem fazer parte da composição do custo do produto. No

Brasil, no início da industrÍalizaçåo esta condiçåo não existia, e mesmo atualmente,

apesar do advento da 1SO14000, das pressões exercidas pela ação popular, e de uma

preocupaçâo mais global sobre questões ambientais, observa-se muitas empresas

inertes a estes acontecimentos.

As primeiras iniciativas de legislaçåo sobre o meio ambiente se deu na década

de 30, a partir da criaçäo dos Códigos de Minas, de Florestas e das Águas. O código

das Águas, ainda em vigor, firmado inicialmente pelo decreto 2464gtg4, estabelece

alguns parâmetros interessantes no que diz respe¡to à proteçäo das águas, apesar do

enfoque principal deste documento se referir a aspectos econômicos de seu uso.

Assim destaca-se :

e - LEGTSLAçÃO



" Artigo 109 - a ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas
que consome, com prejuízo de terceiros;,,

" Artigo 1 10 - os trabalhos para salubridade das águas serão
executados à custa dos infratores, que além da responsabil¡dade criminal,
se houver, responderão pelas perdas e danos que causarem e pelas multas
que lhe forem impostas nos regulamentos adm¡nistrativos; ',

As décadas de 40 e s0 apresentaram produção fraca, no que se refere a
criação de legislaçöes de âmbito ambientar. A este fato, provavelmente pode estar
associado os problemas vinculados à 2a Guerra Mundial, bem como o crescimento
industrial no pós guerra.

Na década de 60 um importante decreto foi instituído , decreto 4ggr 4t61 ,

vinculado ao Código Nacional de Saúde, evidenciando_se :

"Artigo 37 - as águas residuárias de qualquer natureza, quando por
suas características físicas, químicas ou biológicas, arterarem
prejudicialmente a condição das águas receptoras, deverão sofrer prévio
tratamento; "

"Artigo 38 - as ¡ndústrias a se instararem em território nacionar ficam
obrigadas a submeter à autoridade sanitária competente, para prévio
conhecimento e aprovaçåo, o plano completo de lançamento de resíduos
líquidos, sólidos ou gasosos, visando evitar os inconvenientes e prejuízos

da poluição e da contaminaçáo das águas receptoras, de áreas territoriais e
da atmosfera;"

"Artigo 39 - as indústrias instaradas em território nacionar antes da
vigência deste Código, ficam obrigadas a promover as med¡das
necessárias, com o fim de corrigir os inconvenientes e prejuízos da poruição
e da contaminação das águas receptoras, de áreas territoriais e da
atmosfera;"

"Artigo 40 - a coleta, o transporte e o destino do lixo processar_se-

ão em condições que nåo tragam malefícios ou inconven¡entes à saúde, ao
bem-estar público e à estética. ,,



Na década de 70 as legislações começaram a se tornar um pouco mais

específicas, tratando de assuntos de um modo mais direto sobre os aspectos do
problema ambiental. Neste período evidencia-se ;

"Decreto-Lei 1413, de 14 de agosto de 1g7s - dispõe sobre a obrigatoriedade
das indústrias novas e já instaladas a promoverem medidas necessárias a prevenir ou
corrigir inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do me¡o ambiente.,,

Decreto 76389, de 03 de outubro de 1975 - dispõe sobre as medidas de
prevenção e controle da poluição industrial, airavés da regulamentação do Decreto-Lei

1413175, onde destaca-se :

"Artigo '1o - Para as finalidades do presente decreto, considera_se

poluição ìndustrial qualquer alteraçáo das propriedades físicas, químicas ou

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de energia ou

subståncia sólida, liquida ou gasosa, ou combinaçåo de elementos

despejados pelas indústrias, em níveis capazes de , direta ou indiretamente:

| - prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população;

ll - criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;

lll - ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a outros recursos
naturais."

Portaria 0S3/MINTER, de 01 de março de 1979, que estabelece várias
diretrizes para o lixo e resíduos sólidos.

Lei 6766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre drretrizes referentes
ao parcelamento do solo urbano, no sentido de evitar que o crescrmento urbano
prejudique o meio ambiente.

Na década de 80 inúmeras normas foram promulgadas, valendo citar :

Lei 6803/80 - dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial
nas áreas críticas de poluição referidas no Decreto-Lei 14131T5.

Lei 6938/81 - dispôe sobre a institucionalização da política Nacional do Meio
Ambiente, destacando-se o seguinte objet¡vo :

"preservaçäo, melhoria e recuperaçäo da qualidade ambiental propícia à vida,
visando assegurar, no país, condiçöes de desenvolvimento sócio-economico, aos
rnteresses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana.,,



A Lei 6938/81 foi posteriormente alterada pelas Leis 7804189 e 8028/90, no

sentido de modernizá-la.

Resolução 001/86-CONAMA - estabelece diretrizes para os estudos e

relatórios de impacto ambiental (ElA/RIMA). Alterada posteriormente pelas Resoluçöes

01 1/86 e 005/87.

A legislação brasileira vinculada a queståo ambiental, apresenta no decorrer

destes quase setenta anos, uma condição fragmentada, propiciando uma condição

insatisfatória de proteçåo aos recursos naturais. Associado a este mosaico

estabelecido, tem-se, principalmente nas épocas do início do processo, uma falta de

cumprimento e de fiscalizaçäo do que está legislado, acarretando assim, diversos

problemas de ordem ambiental que atualmente såo constatados.

Dentro deste panorama negativo, evidencia-se como situação oposta, a
aiuação das ONGs (entidades ambientalistas não governamentais ), que de certo

modo exercem influència em questöes vinculadas à defesa do meio ambiente.

Verifica-se hoje que não há uma equivalência entre o avanço tecnológico e o

desenvolvimento de medidas legislativas para a proteção do meio ambiente. Os

parâmetros normativos estão em déficit. Outro fato que colabora em detrimento destas

condições , é o fato de nåo haver uma coordenação sistemática de aplicação e

geração de legislaçöes ambientais em nível de território nacional.

A efetividade de açöes mais diretas e a formaçäo de uma consciência

ambiental, é fator de extrema importància para os países em desenvolvimento. Deve

haver, de um modo global, a compreensäo dos papéis pelas partes envolvidas. São

responsáveis pelo desenvolvimento deste processo de melhoria o poder público, os

administradores de entidades privadas e a população.

9.1 - Legislações pertinentes em Santo André

A evolução urbana e industrial no município de Santo André exige um

constante processo de avaliação e acompanhamento de legislaçåo de zoneamento, no

sentido de a revisar e adequar ao processo. Atualmente a legislação de zoneamento

sofre constantes modificaçðes, que ao meu ver, indicam um descontrole e uma falta de

análise mais global dos parâmetros de desenvolvimento da cidade.



A Lei de zoneamento nâo deve ter o caráter de inibir o desenvolvimento do

município, porém, deve ser clara e objetiva , no sentido de nåo desrespeiiar outras
legislações de âmbito estadual e federal em que faça interseção.

No município de Santo André , basicamente, duas Leis regulam o uso e
ocupaçäo do solo : A Lei 4169 de 1973 e a Lei so42 de 1976. Destaca-se que de suas
promulgações até a presente data, inúmeras alterações foram efet¡vadas através de
outras leis.

A Lei 4169 de '1973, define áreas de expansão urbana, enfatizando em seu
artigo 10 a condição de se ter áreas urbanas fora da zona determinada como sendo
urbana.

A Lei 5042 de 31 de março de 1976, dispöe sobre o zoneamento, reguramenta

o uso e ocupaçáo do solo nas diversas zonas e dá outras providèncias.

O município de Sanio André é dividido, desta forma, em zonas, de acordo com
sua caracterização de uso, sendo :

Zona Uso

A residencial

B inst¡tucional / público

C comercial atacadista

CC comercial central

CS comercial setorial

CL comercial local

D distrito ¡ndustr¡al

E especial

F residencial com tolerância para indústria categoria I

G residencial com tolerâncra para indústria categoria I e ll
H residencial com tolerância para indústria categoria I , ll e lll
I industrial

P atividades de prestação de serviços e institucional

É fundamental uma revisåo da atual legislação, não apenas pelo corpo
parlamentar, mas também com o acompanhamento e orientação de técnicos que



possam subsid¡ar os estudos das novas condições e situaçöes em que o município se
encontra e suas projeçöes futuras.

A legislação em v¡gor tem a característica de oferecer a possibilidade de
convivência entre os usos comercial, industrial e habitacional, que por um lado
demonstra aspectos positivos. Também regulamenta o controle do impacto ambiental
para a atividade industrial, pr¡ncipalmente através da determinação de parâmetros
para ruído, ar, periculosidade, vibrações e resíduos líquidos. porém, é importante

enfatizar, mesmo constando na Lei, o controle dos impactos ambientais náo existe. o
município não exerce qualquer ação de fiscalização. Ê sine-qua-non estabelecer
parâmetros claros e exeqüÍveis no que concerne ao controle ambiental e sua
consequente fiscalização.

A Lei 5042176 denota que grande parte do município é definido como zona E.

A zona E é a "zona Especial", com usos não definidos, que necessitam de estudos
criteriosos para a caracte rização de seu uso e ocupaçäo. Desde sua promulgação até
o presente momento, estes estudos s¡stemáticos nåo foram elaborados a contento.
Diversos locais classificados como zona E adquiriram legislação própria, evidenciando
uma característica de demandas de parcelamentos, ou mesmo para usos específicos.

Atualmente a zona E é caracterizada por uma significativa parte da área de proteção

aos mananciais e, algumas pequenas faixas nas divisas com os municípios da região.

A Lei 5042176, desde sua promurgaçåo, vem sofrendo inúmeras modificaçóes,
que evidenciam claramente uma falta de análise criter¡osa e aprofundada da dinâmica
do município, descaracterizando em vários casos a concepção da Lei.

A Lei 5042176, no que concerne ao uso habitac¡onal, tem uma concepçåo de
distribuição radial, partindo do centro do município para suas extremidades,

relacionando inclusive com os padröes de renda, onde quanto mais central melhor o
padrâo. Quanto ao uso industrial, de pequeno e médio porte, ex¡ste a condição de
conviver com o uso habitacional, ressaltando-se näo poder ultrapassar 3oo/o da área
da respectiva zona, além dos paråmetros de nocividade e incomodidade.

De acordo com a legislaçäo em questão, as indústrias de grande porte,

receberão classificação de zoneamento como zona "1" , e se distribuem ao longo do
vale do rio Tamanduateí, acompanhadas pela Estrada de Ferro santos-Jundiaí
(RFFSA) e pela avenida do Estado,



No que se refere ao uso comercial, estabeleceu-se um núcleo central,

caracterizado pela diversidade e alta concentraçäo de serviços e alguns núcleos de

pequeno porte, distribuídos de modo estratégico no município, oferecendo

determinada diversidade de produtos. As atividades cotidianas são distribuídas em

toda malha urbana. Os usos institucionais säo permitidos em toda área urbana.

É notório no munic[pio de Santo André a diferença entre a cidade almejada e

idealizada pela Lei de zoneamento e a cidade atual. Não se avaliou de modo

sistemático a evolução urbana, além do fato das diversas descaracterizaçöes e

modificações pelas Leis no tempo.

lnúmeras leis såo criadas, decretadas e promulgadas no âmbito do uso e

ocupação do solo, porém, com características de alteração não congruentes à situação

e desenvolvimento, mas sim a questões localizadas.

Além da legislaçäo municipal de Santo André, tem-se a legislaçäo estadual,

destacando-se a de Proteção aos Mananciais, do Zoneamento lndustrial, e a

legislação federal, evidenciando aquelas que tratam de assuntos relativos a cobertura

vegetal, proteçäo aos cursos d'água e ao parcelamento.

Algumas modificações e Leis merecem destaque, pois mostram, por um lado ,

um pequeno ímpeto de modernização, pelo outro, uma necessidade de se adequar

situaçöes rrregulares.

A Lei 5492, de 1978, que altera parâmetros daLei 5042176, define como área

de expansåo urbana a bacia do rio Mogi e a Área de Proteção aos Mananciais.

A Lei 5502, de 09 de outubro de 1978, dispõe sobre a criaçäo do distrito

industrial , zona D, em referência a Lei 5O42176. Vale ressaltar que este distrito

industrial esta definido no interior da Área de Proteção aos Mananciais.

A Lei 6540, de 12 de setembro de 1989, dispõe sobre o estabelecimento,

restriçöes e regulamentaçóes para a implantação de conjuntos habitacionais de

interesse social-

A Lei 6597, de 1989, dispöe sobre alteraçåo na legislação de zoneamento, e

dá outras providèncias. Esta lei já foi alterada inúmeras vezes após sua promulgação.

A Lei 67'1 1 , de 1990, dispöe sobre a criação de mecanismos para avaliaçåo e

legalização de pequenas atividades não conformes e irregulares.

A Lei 7415, de 03 de setembro de 1996, promulgada pela Câmara Municipal,

tem um caráter distinto, destacam-se :



"Artigo 1o - Fica a Prefeitura Municipal de Santo André autorizada a

regularizar as edificações de uso unifamiliar ou familiar e as de uso misto

construídas clandestinamente ou em desacordo com o projeto aprovado até

a data da publicaçåo da presente lei, ainda que em desacordo com as

disposições vigentes, sobre zoneamento e edificações, desde que

apresentem as condições mínimas de higiene, segurança de uso,

estabilidade e habitabilidade"

"Artigo 2o - Näo serão passíveis de regularização, para os efeitos

desta lei, as edificaçöes que :

| - Estiverem localizadas em Área de Proteção aos Mananciais, em

loteamentos clandestinos e/ou irregularidades e em zona especial "E",

definida pela Lei 5042176.'

Nas restrições para a aplicaçäo da Lei 7415196, mencionadas no Artigo 20,

supracitado, não constam análise de condiçöes geológicas-geotécnicas e ambientais,

fato grave, em função de no município de Santo André existirem diversas áreas com

alto potencial de risco.

ALei7422, de 23 de setembro de 1996, dispöe sobre o uso e ocupaçåo do

solo. Este é um tipo de lei, que é decretada pela Cåmara Municipal e promulgada pelo

prefeito, que tem por objetivo estabelecer uso do solo, índices urbanÍsticos e algumas

restriçöes para imóveis pertencentes a zona "E" , isto é, zona onde não haviam

construçöes civis e instalaçÕes urbanas. Este tipo de lei é comum , e acontece para

vários trechos da zona "E". Vale ressaltar, para este tipo de lei, 2 artigos, que

especificamente para a Lei 7 422196 enquadram-se respectivamente no 30 e 40 Artigo,

sendo :

''Artigo 3o - Os empreendimentos em áreas com declividade superior

a 30o deverão apresentar projeto detalhado de terraplanagem què

contemple também os seguintes elementos :

| - laudo geológico-geotécnico , elaborado por profissional

legalmente habilitado, indicando as características do meio físico,



problemas previstos e obras necessárias paÊ a prevençåo dos riscos

geotécnicos e ambientais;

ll - detalhamento geométrico das obras de terraplanagem , proteção

superficial das áreas terraplenadas e de drenagem das águas pluviais, a

serem implantadas em caráter definitivo e durante as obras;

lll - plano de manejo dos solos.

Artigo 4o - A complementação da malha viária deverá considerar os

seguintes aspectos :

| - nåo afetar áreas de vegetação;

ll - minimizar os impactos nessas áreas."

Este tipo de lei sempre cumpre um papel remediador, onde normalmente as

condiçöes de aplicação tornam-se impraticáveis.

ALei7414, de 02 de setembro de 1996, adquire um caráter interessante, que

demostra, por parte do corpo legislativo e executivo, uma certa preocupação com

questões socio-ambientais. Destacando-se:

"Artigo 1o - Fica instituído o programa de coleta seletiva de lixo no

âmbito do Município de Santo André, destinado ao reaproveitamento dos

resíduos sólidos urbanos, oriundos de atividades domésticas, industriais, do

serviço público e especiais.

Parágrafo Único - O programa de coleta seletiva de lixo nåo

abrangerá os resíduos resultanies das atividades pertinentes aos serviços

de saúde, os quais não serâo objeto de reaproveitamento e, para a devida e

futura incineração, deverão receber acondicionamento , coleta e transporte

especial."

A Lei 7344, de 06 de março de 1996, decretada pela Câmara Municipal e

promulgado pelo prefeito, tem um contexto importante no que concerne a evolução

urbana, sendo :



"Artigo 1o - Fica proibida a instalaçåo, nos limites do município de

Santo André, de incineradores de lixo, com exceção de unidade de

tratamento de resíduos sólidos e serviços de saúde gerados no município.

Artigo 2o - Deverá a municipalidade, no cumprimento de seu dever

referente ao recolhimento e destinaçåo de resíduos sólidos de qualquer

origem , optar por uma política de educação ambiental, dando prioridade

para projetos que prevejam a redução, reutilização e reciclagem de resíduos

sólidos. "

No município de Santo André , um número significativo de legislações sobre

questöes de uso e ocupação do solo e ambientais são criadas, porém é perceptível o

nåo cumprimento, evidenciado pela falta de fiscalização. Dentre as legislações

municipais de Santo André, assume caráter de extrema importância a Lei 7333 de 26

de dezembro de 1995, que dispöes sobre o plano diretor do municÍpio de Santo André.

O Plano Diretor (PD) é um instrumento da politica de desenvolvimento do município, e

tem por objetivo básico disciplinar as funções sociais da cidade, da propriedade e

garantir o bem-estar de seus haÞitantes. Para o cumprimento do Plano Diretor

algumas medidas devem ser tomadas. Muitas das normas estabelecidas, se levadas a

rigor, iråo propiciar um engrandecimento e desenvolvimento concaienado do

município, porém, em contrapartida, algumas adquirem um caráter excessivamente

político, possibilitando condiçöes que a princípio seriam irregulares. Aliado a este fato,

o Plano Diretor propöe situações que devem ser normalizadas por leis específicas.No

entanto, muitas delas ainda não foram se quer elaboradas, possibilitando desta forma,

uma abertura para eventuais problemas pertinentes ao seu cumprimento.

Alguns artigos se destacam , demonstrando uma preocupação com o
desenvolvimento urbano e bem-estar da população. É visível a não aplicaçåo dos

dispostos, principalmente no que se refere à questões ambientais e de uso e ocupaçåo

do solo. Destacam-se os artigos 22", 24", 30o, 31o, 35o e 38o, que podem ser

apreciados no Anexo 3-

De um modo geral, percebe-se na legislação municipal de Santo André,

durante os últimos anos, mudanças que, em vários casos, não condizem com a

dinâmica da evoluçåo urbana, fazendo com que o município adquira características

diferentes das idealizadas no zoneamento.



10 - INVENTÁRIO

Para uma melhor compreensão das características e particularidades do

arcabouço hidrogeológico ambiental da área de estudo, realizou-se um inventário, cuja

obtenção dos dados aconteceu a partir da resposta a um questionário (anexo 4 ) e

entrevistas com as pessoas responsáveis pelo setor ambiental e de engenhar¡a das

indústrias da regiåo.

A partir dos dados de um inventário, pode-se investigar e obter características

de determinada área, sem que houvesse necessidade de execução de obras de longo

tempo e alto custo.

O objetivo do inventário foi o de permitir uma visäo do uso da água

subterrànea, suas relaçöes com o contexto industrial ( processamento, geração e

disposiçáo de resíduos e efluentes), visando trazer uma contribuição para elaboração

de estratégias para a proteçåo dos recursos hídricos subterrâneos da área de estudo.

Várias fases ocorreram na elaboração do inventário : a primeira reunir e

organizar materiais , junto à Prefeitura Municipal de Santo André, a Companhia de

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) e ao Departamento de Águas e

Energia Elétrica (DAEE); as demais etapas ocorreram em concomitância ,constando

de entrevistas com os responsáveis pelas indústrias, do posicionamento geográfico

das mesmas, dos pontos de extraçäo de água subterrânea, dos locais de descarte de

resíduos, com o auxílio de tecnologia de posicionamento via satélite, com o uso do

¡nstrumento GPS - Global Position System, modelo XL300, marca Silva,

Foram escolhidas 30 indústrias para aplicaçäo do questionário e realizaçâo

das entrevistas. O critério de escolha foi, em ordem hierárquica, porte da indústria,

ramo de atividade, posição na área de estudo-

A partir da análise e interpretação dos dados do inventário, concluiu-se o

diagnóstico relação indústria e meio ambiente



11 - DIAGNÓSTICO INDÚSTRIA - MEIO AMBIENTE

Foram analisadas 40 indústrias do município de Santo André. Como pode ser

observado no mapa 1(anexo 1) , parte significativa da bacia do rio Tamanduateí, onde

se localiza a área de estudo, está ocupada por indústrias de médio e grande porte.

Dentre as indústrias da região, destacam-se :

Alcan

Bandeirantes Química

Bridgestone / F¡restone

C iminas

Cofade

Cofap

Copas

Fairway

Houston

Moinho São Jorge

Oxiteno

PetroquÍmica União

Phillips

Pirelli

Poleolefinas

Recap - Refinaria Petrobrás

Resinor

Rhodia

ïintas Coral

TRW

Valisere

embalagens em alumínio

produtos químicos

pneus

cimento

elastômeros

amortecedores, autopeças

fertilizantes

tecidos, filamentos

lubrificantes

farinha de trigo

produtos químicos

produtos químicos

lâmpadas, eletrodomésticos

pneus e cabos

produtos químicos

refino de petróleo

resinas

matéria-prima, produtos químicos

tintas, vernizes, resinas

terminais de direção, autopeças

vestuário

Das indústrias inclusas na área de estudo, foram escolhidas 30 para a

realizaçäo do levantamento de dados que subsidiou este diagnóstico. Os critérios

foram gènero, produtos e porte. Procurou-se escolher indústrias que pudessem

representar as características da região no que concerne a geraçäo e disposição de



resíduos sólidos indusiriais. Desta forma, o critério de escolha adotado, possibilitou a

análise de indústrias de médio e grande porte, do ramo químico, metalúrgico, tèxtil,

borracha e de transformação. Por um motivo de compromisso firmado com os

representantes das indústrias, não seråo mencionados nomes de indústrias, bem como

processos de uma maneira direta, uma vez que determinados dados fornecidos tem

caráter confidencial, e de certa maneira podem comprometer as empresas. Como o

intuito do trabalho de pesquisa é o de gerar um diagnóstico e não de delatar fatos

concretos, tal acordo foi aceito.

O município de Santo André congrega uma diversa variedade de atividades

industriais, onde, consequentemente, uma intensa diversidade de resíduos sólidos

industriais também são gerados.

Os resíduos sólidos industr¡ais são fontes de alto risco de contaminaçäo ao

me¡o ambiente. Desde o início do processo de industrialização nacional, as

preocupações com os resíduos sólidos industriais esteve em segundo plano, porém,

observa-se que nos últimos anos este quadro tem mudado para melhor. por um lado,

com o advento das normas da série lso, e especialmente no que concerne ao meio

ambiente, a 1SO14000, muitas indústrias tem-se mostrado interessadas no

gerenciamento ambiental, uma vez que será, em um futuro próximo, condição

essencial para exportação de seus produtos. Estas empresas que pleiteiam

certificaçäo segundo as normas da série lso 14ooo, terão que basicamente quantificar

e qualificar seus resíduos, e estabelecer programas de destino e tratamento. por outro

lado, a comunidade, as ONG's ( Organizaçöes Não Governamentais ) tem

pressionado, e em contrapartida, os órgäos ambienta¡s, no caso do Estado de são
Paulo a CETESB ( Companhia de Tecnologia de Saneamento Amb¡ental ) , vem

realizando levantamentos que indicam algumas situaçöes isoladas da disposiçåo de

resíduos sólidos industrias. A partir da análise destes dados preliminares, constata-se

que uma significativa parcela das indústrias não efetua o gerenciamento de seus

resíduos de forma adequada. Mu¡to resíduo industrial tem sido descartado de modo

clandestino, o que pode ser observado facilmente em um translado pelos terrenos,

Iixöes e áreas desocupadas dos municípios da região metropolitana de são paulo.

Muitas empresas iem armazenado em suas dependências , resíduos que

ainda não tem disposição estabelecida pelo órgäo estadual de controle do meio

ambiente, onde em alguns casos, torna-se um foco pontual de contaminação,



principalmente quando o processo de estocagem se dá de modo ¡rregular. A estes

fatos mencionados, soma-se o grande volume de resíduos sólidos dispostos no solo

de modo irregular, apesar que alguns tipos, de acordo com sua classificaçåo e
condições de depós¡to, possam ser descartados pelo fato de não oferecerem risco
potencial ao meio ambiente.

O "meio ambiente" não pode esperar os resultados da implantaçäo das normas

1so14000, pelo fato de não se tratar de uma norma impeditiva, bem como sobrev¡ver

de ações isoladas, Deve haver, por parte dos órgãos federais e estaduais de controle

do meio ambiente, uma atuaçâo mais incisiva e séria para a resoluçäo dos problemas

ambientais existentes, além de atitudes e açöes preventivas. A situaçäo atual de

disposição de residuos sólidos industriais é grave, e os custos para a resolução

tornam-se maiores a medida que a atuação é postergada.

Em todo este processo, o principal responsável é o empresário. Ele deve ter
consciência de que é o responsável , legalmente, por problemas de ordem ambiental
que seus produtos, processos e resíduos possam gerar. Existem algumas legislaçöes

estaduais e federais que tratam das relações gerador - resíduo - poluição , porém,

percebe-se, dada a falta de s¡stematizaçáo de algumas normas, lacunas que podem

depor contra o órgão ambiental. Segundo a resolução CONAMA , de 0S de agosto de

1993, residuo sólido e definido como: "resíduos em estado sólido ou semi-sólido, que

resultam de atividades da comunidade, de origem : industrial, doméstica, hospitalar,

comercial, agrícola, de serviço e de varrição."

A Lei 6938, de 31 de julho de 1981 , que trata da política Nacional do Meio

Ambiente, define a responsabilidade pela poluiçâo. o parágrafo primeiro do artigo 14,

nos fornece esta condiçåo :

"sem obstar a aplicação das penalidades de ordem administrativa, é o potuidor

obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos

causados ao meio ambiente e a terceiros , afetados por sua atividade. o Ministério

Público da uniáo e dos Esfados terá legitimidade para propor ação de responsabitidade

civil e criminal por danos causados ao meio ambiente."

O artigo 56 do Decreto Estadual 8468 - Sp, estabelece que a
responsabilidade de tratamento, transporte e disposiçäo final de resíduos sólidos de

qualquer natureza, quando não forem de responsabilidade municipal, é do gerador da

poluiçåo.



Segundo a CETESB(1993),2,57 milhões de ioneladas de resíduos industriais

classes I , ll e lll são gerados anualmente na região metropol¡tana de São Paulo. No

Estado de São Paulo cerca de 12,177 milhões de toneladas såo geradas anualmente,

onde deste total, 7,3 milhões de toneladas foram dispostos no solo e aproximadamente

314 mil foram estocadas. Na região metropolitana de São Paulo, área mais crítica do

Estado, em funçäo da concentração e diversidade industrial, cerca de um milhão de

toneladas de resíduos foram dispostos de modo irregular. Este mesmo levantamento

identificou que foram gerados em 1992, 234 mil toneladas de resíduos classe I na

região metropolitana de São Paulo, onde deste total, segundo a CETESB, cerca de 20

mil toneladas foram descartados esgotos, aterros sanitários, lixöes particulares e

oficiais. Esta prática pode apresentar sérios riscos de contaminação ao meio

ambiente, pois trata-se de um método de descarte tecnicamente inadequado, além do

fato desta classe de resíduo requerer tratamento diferenciado. Os dados levaniados

pela CETESB, além de serem estatísticos, podem também nåo representar a

realidade, em funçäo do método e condiçöes de aquisição, o que torna o problema

ainda mais grave. Nas atuais condiçöes, torna-se fundamental a conscientizaçåo por

parte do corpo empresarial, que deve encarar o resíduo gerado e seus conseqüentes

métodos de disposição, como parte do custo de seus produtos e processos. Esta

parcela no custo dos produtos, se bem gerenciada, pode gerar investimentos em

processos industriais que visem a minimização e/ou a neutralização da ação nociva

dos resíduos. Estes investimentos podem acontecer sob forma de estudos de

substituiçåo de matérias-primas e processos produtivos, do reaproveitamento de

componentes nas diversas fases do processo, bem como do tratamento adequado do

resíduo gerado. No atual estágio é importante o desenvolvimento e estudo de técnicas

para a disposiçäo de resíduos sólidos industriais. No inventários das indústrias

realizado no âmbito deste trabalho, constatou-se , em alguns casos, que empresas

estocam seus resíduos pelo faio de näo se saber, a CETESB e a indústria, qual deve

ser a disposiçäo adequada. Percebe-se, através de depoimento de técnicos e

dirigentes da CETESB, que um dos principais problemas é a falta de estrutura para a

ação sistemática. Faltam investimentos e técnicos e, desta forma, não se pode atuar

de modo efetivo e sistemático, propiciando uma condição negativa no que se refere ao

controle ambiental.



A disposição de resíduos industriais classes I e ll no solo, adquire atualmente

um caráter de muita preocupaçåo por um significativo moiivo : estão escassos os

locais adequados pafa descarte na região metropolitana de São Paulo. Nesta regiåo

não existem aterros para resíduos classe l, apenas para residuos classe ll , sendo : os

aterros industrias da Veja Sopave e o Boa Hora. Este último encontra-se no grande

ABC, e é a principal base de disposição de resíduos para as indústrias da região.

Algumas outras alternativas existem, porém encontram algumas resistências ,

proporcionadas pelos órgãos ambienta¡s, ou mesmo pelo custo. Neste âmbito, pode-se

citar a incineração, o co-processamento, o aproveitamento energético e a reciclagem.

O município de Santo André abriga uma grande diversidade de indústrias

quanto ao gènero e porte ( tabela 2 ) . Desta forma, mediante esta característica, uma

extensa quantidade de produtos e resíduos são gerados, colocando o município como

foco gerador de risco amb¡ental. A maioria das atividades industrias desenvolvidas

iniciaram algumas décadas atrás, época onde não se t¡nha uma consciència formada

sobre a preservação do meio ambiente. Toneladas de resíduos sólidos e efluentes

líquidos foram descartados inadequadamente neste período. Um exemplo clássico, é a

utilização de PCB's - Bifenilas Policloradas , æncerÍgenos, que vigoraram em

processos produtivos por décadas. Os resíduos de PCB's e seus derivados sáo

decorrentes da utilizaçäo em diversos ramos do processo produtivo, através da

utilização em transformadores, sistemas de troca de calor e sistemas hidráulicos.

Existe uma tendência de eliminação do uso destes materiais dada sua periculosidade.

No inventário identificou-se que várias indústrias de Santo André já substituíram os

PCB's por outros produtos nåo nocivos. Um dos principais PCB's em função de sua

larga utilização é o óleo ascarel.

O mercúrio é outro elemento presente em muitos tipos de resíduos industriais.

É utilizado na fabricação do cloro, de catalisadores, amálgamas, pilhas, aparelhos

termo-sensíveis, na produçåo de zinco, aparelhos analíticos, entre outros. Outro

elemento que deve receber atenção quanto ao uso e ao respectivo resíduo é o

cádmio. De alta toxidade, o cádmio é utilizado em processos metalúrgicos de

tratamento de superfície e em alguns processos de química mineral. A tabela 13,

mostra os principa¡s tipos de resíduos gerados pelas indústrias da regiäo de estudo e

o ramo de atividade gerador. As tabelas 14 e 15 ilustram os principais poluentes por

tipo de atividade industrial e algumas características pert¡nentes.
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por atividade poluente (parte I )



por al¡v¡dade poluente (parte ll )



As condições da poluiçäo industrial, no momento atual, requer atençåo a

aspectos que até pouco tempo atrás nåo se tinha. Em determinada fase, priorizou-se a

poluiçäo do ar, outra posterior a poluiçâo das águas superficiais, e agora, em função

dos motivos já explicitados, a poluiçåo do solo e águas subterrâneas. A complexidade

do estágio em que se encontra a disposiçäo de resíduos e efluentes industr¡a¡s, requer

estudos aprofundados para definir: a necessidade da modificação de processos

¡ndustr¡ais, a eventual mudança do local da unidade produtiva e a instalação de

unidades de tratamento.

que tem necessidade de tratamento dos resíduos industr¡ais



Existe uma relaçåo direta entre efluentes líquidos e resíduos sólidos

industriais, O tratamento de efluentes líqurdos tem por objetivo separar fases do

efluente em:fase líquida, sólidos em suspensão, gorduras, óleos, metais pesados e

outras substâncias que interferem no aproveitamento da água no processo industrial e

no lançamento em rede de esgoto ou corpos d'água. Estes processos de tratamento

do efluente líquido resultam na geração de um outro tipo de material :os "lodos "de

tratamento. Os lodos såo considerados como resíduos sólidos, portanto necessitam de

controle e fiscalização quanto ao armazenamento, transporte, tratamento e disposição

final. Os lodos que apresentam maior grau de complexidade , quanto a composiçäo,

são os provenientes de indústrias de pigmentos inorgånicos, de refinarias, da indústria

meialúrgica, da indústria química, de galvanoplastias e da indústria de tintas. Desta

forma, quando menciona-se sobre resíduos sólidos industriais, deve-se dedicar

também atençäo ao efluentes líquidos produzidos pelas indústrias, pois uma vez

tratados ou prélratados em un¡dades internas de tratamento , poderáo gerar lodos

com características semelhantes ao resíduo líquido processado. Pode também

acontecer a condição onde o lodo gerado não herda características do efluente líquido

tratado.

As entrevistas realizadas com as indústrias elucidou algumas caracterísiicas

da destinaçåo do lixo por parte das empresas de Santo André. De um modo geral, as

indústrias produzem 4 tipos de resíduos sólidos, sendo : resÍduos de escritório,

resíduos do processo, resíduos orgân¡cos e resíduos hospitalares. Estes dois úliimos

tipos só existem a medida que a empresa apresenta refeitório e ambulatório médico

respeciivamente. Os resÍduos de escritório são caracterizados por todo e qualquer

material gerado nas dependèncias administrativas, sendo papéis, papeláo, plásticos,

varrição e sanitário, e sua destinaçåo, em 100% dos casos, é o aterro sanitário

municipal- Os resíduos oriundos do processo, ou suas fases, é determinado como

resíduo sólido industrial e é genericamente caracterizado por embalagens vazias,

estrados, varr¡ção de dependências da produção, sobras de matéria-prima, lodos de

unidades de tratamento de efluentes líquidos e resíduos diretos do processo e

produto.



O destino do resíduo sólido industrial adquire diferentes características nas

indústrias da regiåo. Estas características estão vinculadas aos tipos de resíduo' ao

tipo de transporte e a política da empresa. Consiatou-se que algumas empresas , 30%,

compartilham da filosofia do "custo zero", isto é, o resíduo não deve gerar insumos

financeiros , sendo neste caso, o investimento em processos, tecnologias,

tratamentos , transporte e destinação nulo. Nestas situações a empresa efetua a

disposiçäo do resíduo sólido industrial de modo irregular, através da contratação, de

baixo custo, de profissionais autônomos que se comprometem em dar uma destinação

"boa" para o resíduo. Verificou-se nestes casos, que as empresas não demonstram

preocupaçåo com a idoneidade do contratado bem como da localizaçäo e métodos

para o dest¡no final do resíduo. Såo caminhöes, camionetas, kombis e utilitários em

geral removendo resíduos classe I e ll para locais clandestinos. A foto 8 (anexo 2) ,

refere-se a uma kombi descartando resíduo industrial em um terreno público às 12:15h

de uma quarta-feira. O resíduo descartado nesta ocasião refere-se a borra de derivado

de petróleo. Muitos casos de contaminação e de medidas inadequadas de disposição

de resíduos ocorrem por falta de direcionamento e presença mais efetiva do órgão

fiscalizador. Na grande maioria das empresas, 7oo/o, a pessoa responsável pela

destinaçåo de resíduos nåo tem formação adequada, sendo normalmente relocado de

outras funções. Nestas condiçöes, normalmente os responsáve¡s pelo setor de

destinação dos resíduos estão vinculados aos departamentos de engenharia , de

segurança do trabalho ou utilidades, onde cumprem a função em concomitância a

outras atividades, desenvolvendo conhec¡mento do cargo a partir do tempo ou em

função da realizaçåo de determinadas exigèncias do órgão governamental. Em

empresas de pequeno e médio porte esta situaçâo é mais acentuada, pois os

funcionários , além de desenvolverem múltiplas funções, em alguns casos näo tem

formaçäo mínima. Um caso deste gênero foi constatado em uma empresa visitada, de

porte médio, multinacional e 250 empregados. A empresa compra matéria-prima,

dentre os quais solventes e graxas, em tambores, reaproveitando-os para a

disposiçäo de resíduos do processo. Em função da filosofia do custo zero, um

autônomo foi contratado para recolher os resíduos, e como forma de pagamento do

serviço fica com os tambores que contém os resíduos.



Esta situaçäo ifustra uma série de problemas de caráter ambiental e saúde

pública , tais como :

- os resíduos de processo dispostos no tambor são descartados irregularmente

em terrenos, cursos d'água, valas, queimados, etc.;

- o tambor apresenta em suas paredes resíduos da matéria prima original;

- o tambor será reaproveitado pelo contratado para outros usos. Para a

reutilizaçäo normalmente elimina-se a "sujeira" através de lavagem corn água /

solventes e raspagens que ocorrerão em córregos, quintais, terrenos , com a

conseqüente disposiçåo inadequada de residuos;

- o novo uso do tambor poderá ser afetado por constituintes nocivos näo

dissociados na lavagem.

A vulnerabilidade do s¡stema está condicionada ao local de execução do

descarte e limpeza, bem como das características de nocividade dos principais

constituintes dos materiais dispostos.

Opções para se realizar os descartes de maneira adequada existem , porém

oferecem custos que muitas empresas consideram ainda como sendo

desnecessários, caracterizando assim a filosofia do "custo zero". No que concerne ao

descarte de resíduos industriais classe ll , a região do ABC dispõe de um aterro

industrial particular, visitado no âmbito desta pesquisa, chamado Boa Hora - Central

de Tratamento de Resíduos Ltda. O aterro, implantado em 1991, está contido em uma

área de 210 mil m2 no município de Mauá, e tem capacidade para receber '14 mil

toneladas por mês de resíduos indusiriais classe ll. (fotos 9a e 9b - anexo 2)

Atualmente, utilizando uma área de 35 mil m2, recebe cerca de 4 mil toneladas por

mès, dentre as quais 75% correspondem a resíduos oriundos de indústrias de Santo

André. O aterro dispõe de uma carteira de mais de 100 clientes, onde destacam-se a

Cofap, Volkswagem, General Motors, Pirelli Cabos, TRW, Alcan, Aços Vilares,

Petroquímica Uniäo, Termomecânica, Polibrasil, Phillips, Tintas Acrilex, Tintas Coral,

Toyota, Nakata, Multibrás, Norton, Armco, Santa Marina, entre outras. Destacam-se

como resíduos industrias dispostos, em larga escala, areias de fundiçåo, moldes de

fundição e lodos de estaçåo de tratamento, e em menor proporção, vidros, madeiras

e entulhos. Tecnicamente o aterro esiá bem instalado, a disposição de resíduos é

criteriosa e efetuada conforme as normas. Uma nova área de aproximadamente 30 mil



m2 está sendo preparada para a ampliaçäo, tendo em vista que a atual célula já está

em fase de esgotamento. Possui uma lagoa de retenção que remete os efluentes

oriundos dos drenos de captação, para uma moderna unidade de tratamento de

efluentes, com capacidade de '1 1m3 de efluentes por hora. O aterro dispöe de g poços

de monitoramento da qualidade da água, um poço de captação e um pluviômetro. As

análises das águas dos drenos, da lagoa de retençåo e da saída da unidade de

tratamento, bem como dos lodos a serem dispostos, são periodicamente efetuadas em

laboratório próprio, instalado na planta da empresa. O laboratório é bem equipado e

coordenado, e, em alguns casos, são remetidas amostras para outros laboratórios no

sentido de comparar resultados. Aliado a estes aspectos, a empresa dispõe de uma

frota de veículos e equipamentos especializados para a coleta e transporte de

resíduos industriais. A direção do aterro é comprometida com questöes ambientais,e,

neste momento, está investindo na pesquisa e execução de tecnologias para implantar

e ampliar as possib¡l¡dades de destinação de resíduos sólidos industriais, inclusive

com ênfase para os resíduos classe l. Além do aterro industrial Boa Hora, é utilizado

por algumas empresas da região, em menor proporção, o aterro industrial particular

da Vega sopave, localizado em são Paulo e classificado para receber resíduos classe

il.

As empresas descartam seus resíduos industriais de forma mista, isto é,
conforme as características e classificação de seus resíduos a destinação é

diferenciada. Neste caso ,em Santo André , existem empresas que dispõe seus

resíduos simultaneamente em aterros industrias, incineradores ou mesmo

armazenamento na planta, na hipótese de não existir destinação especificada. Como

no Estado de são Paulo existem algumas dificuldades para a disposição de resíduos

industriais, algumas indústrias acabam dispondo em outros Estados onde a legislaçâo

é menos restritiva. Destaca-se como alternativa adotada eñ 1oo/o das indústrias

visitadas, o envio de resíduos para fornos de cimento e incineradores no Estado do

Paraná e Minas Gerais. Uma outra prática adotada em 80% das empresas visitadas, é

a "valorização" do resíduo. Entende-se por valorização a condiçåo que propicia o

aproveitamento do resíduo, dentro de um caráter comercial. Nestas situações o

gerador vende ou ce(e seus resíduos para outras empresas que, eventualmente irão

utilizar em seus processos. Esta é uma boa opção, porém necessita atençâo por parte

do gerador, que deve controlar alguns parâmetros. É importante que o gerador saiba



como seu resíduo será manuseado, transportado, armazenado , processado, e que

tipo de resíduo ele irá gerar e como será disposto, pois, conforme dispõe a Lei

6938/81 , o gerador é legalmente o responsável. Nestas condiçöes, é fundamental o

cadastramento adequado dos resíduos que saem da empresa, e um conseqüente

acompanhamento periódico através de visitas e auditorias na empresa aquisitora. Esta

valorização , no Estado de São Paulo, é viabilizada por um "Banco de Dados de

Resíduos" coordenado pela FIESP - Federação das lndústrias do Estado de São

Paulo. As empresas portadoras de resíduos industriais fornecem dados a FIESP,

relatando as características dos resíduos e condições de aquisição, e as empresas

interessadas entram em contato direto com a indústria geradora para efetuar as

negociaçöes.

Em cerca de 5oo/o da indústrias visitadas procura-se fazer um

reaproveitamento ¡nterno dos resíduos gerados, em funçáo da preservação de suas

características básicas. Associado a este fato tem-se a minimização dos resíduos, que

consiste na reduçäo de geraçäo de resíduos industriais através da adoção de técnicas

que possibilitem a diminuiçáo de volume bem como de suas taxas de toxidade. Para

adotar esta sistemática, deve-se congregar pessoas que dominem os processos

envolvidos na geração dos resíduos sólidos e suas etapas. As açöes, neste sentido,

deveräo ter caráter organizacional, através da efetivaçäo de manutençöes,

treinamento e conscientizaçäo do pessoal envolvido, como também alteraçôes de

caráter eminentemente técnico.

Excetuando-se os métodos adequados de disposiçåo, tem-se também a

destinação irregular. Através dos dados do inventário realizado junto as indústrias,

estima-se que 40% das empresas proporcionam disposição de resíduos industriais de

modo inadequado. Os métodos inadequados acontecem por conivència estabelecida

como também por desconhecimento de técnicas adequadas. Destacam-se entre as

irregularidades : estaçôes de tratamento de efluentes mal dimensionadas,

acondicionamento de resíduos de modo irregular, que proporcionam a mistura de

diferentes categorias, embalagens de produtos classe I e ll dispostas como entulho,

não credenciamento e acompanhamento de empresas de coleta de lixo, manuseio

indiferenciado de resíduos, disposição de resíduos classe I e ll misturados com

resíduos inertes e o conseqüente descarte em aterros sanitários de resíduo

doméstico, disposição em lixöes e locais clandestinos e enterrados nas dependèncias



da planta fabril. Estas condições descritas foram concluídas a partir de observações "tn

/oco", como também através das entrevistas. (fotos 10 e 11 - anexo 2).

Na região do grande ABC, além de se preocupar com a disposição dos

residuos perigosos gerados atualmente pelas indústrias, no que se refere à

contaminação dos solos e das águas, deve-se considerar também as indústrias

desativadas. Uma unidade fabril desativada representa uma fonte potencial de

contaminação, caracterizada pela disposição de rejeitos ,disposição de sobras de

matérias-primas, disposição de sucatas , disposição de embalagens de matéria-prima

vazias e disposição do produto acabado. A disposição pode-se dar através do

enterramento do material em latöes , sacos ou diretamente no solo, como também

apenas dispostos na superfície. Estas condiçöes podem encontrar-se, atualmente, tal

como foram concebidas, como também encobertas por uma nova utilização do espaço.

O potencial de risco dependerá principalmente das características e da diversidade

dos materiais envolvidos, bem como do contexto hidrogeológico.

De um modo geral, se as indústrias entrevistadas durante o inventário

estiverem relatando a verdade, a situação do resíduo industrial no mun¡cípio de Santo

André não é caótica tal como se espera de uma região de expressivo adensamento

industrial. Existe uma preocupação crescente por parte do corpo empresarial para

questões vinculadas ao meio ambiente, ainda que pequena perto da necessidade.

Meio Ambiente sê tornou uma arma mercadológica, principalmente com o advento da

15014000, que vem fortificar estas questões, que pode beneficiar ou prejudicar a

imagem de uma empresa, dependendo de sua conduta. Preocupar-se com questöes

ambientais será , em um futuro próximo, uma queståo de sobrevivência comercial.



Vários dos grandes desastres ambientais do planeta t¡veram como

protagonistas indústrias, principalmente do ramo da química. Como conseqüència,

estas empresas eståo desenvolvendo trabalhos para resgatar a imagem junto ao

público.

O impacto das atividades industriais sobre o meio ambiente tornou-se um foco

de atençáo. Os temas de negociaçáo dentro da Organizaçäo lnternacional de

Comércio e outras ìnstituiçöes multilaterais abrangem hoje telecomunicaçöes,

informática e meio ambiente. Por isso é urgente que as indústrias tenham a

preocupação que com o controle de suas fontes de emissão de poluentes, desde o

diagnóstico até a solução mais conveniente para cada caso, sem deixar de gerar

benefícios para a sociedade e de preservar o ambiente.

É possível conseguir menor geraçäo de resíduos nos processos industriais.

Para isso é necessário uma conscientizaçâo do empresariado, para que estes se

disponham a investir em tecnologia moderna, e assim resgatar a imagem da indústria

brasileira.

Cabe ressaltar que no Brasil já existem indústrias que estão investindo em

-, proteçäo ambiental, até como forma de garantir a continuidade do processo
\¡
5{ economlco.

f" A situação geral , no que concerne a disposiçäo de resíduos sólidos industriais

no município de Santo André, é de um processo de crescente melhoria. Apesar de

várias indústrias a¡nda compartilharem da idéia do "custo zero", no que se refere a

influència dos resíduos nos custos de fabricação, percebe-se uma evoluçäo no sentido

de procurar mecanismos para minimizar os efeitos que os resíduos geram no meio

ambiente. É fundamental a conscientizaçåo por parte dos empresários, que, por

conseqüência, podem transmitir e cobrar uma políiica ambiental para todos niveis

hierárquicos da empresa.

Com a "onda ambiental" que se destaca no final deste século, muitas

empresas procuram, sob a ótica mercadológica, mostrar algumas características, de

seus produtos ou processos, que possam transmitir ao público uma imagem do

"ambientalmente correto". Porém, a população ainda não está preparada, do ponto de

vista político e econômico, para enfrentar situaçöes mercadológicas onde o aspecto
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ambiental esteja em evidència. Aspectos de custo, estilo e modernidade superam a

questão ambiental,

o nível de conscientização, no que se refere a proteçäo ambiental, por parte

da comunidade ainda é ínfimo. uma grande parcela percebe apenas os aspectos que

afetam diretamente. As Organizações Nåo Governamentais - ONG's exercem

importante papel neste processo, uma vez que, em suas atividades, tem a

oportunidade de instruir e capacitar pessoas frente as questöes ambientais As normas

da série ISOl4OOO também começam a exercer influência, uma vez que colocam em

confronto questões de mercado e imagem.

No município de santo André torna-se fundamental o estabelecimento de

prioridades políticas de proteção ao meio amb¡ente, bem como de um efetivo controle

das atividades industriais. A legislação oferece lacunas que possibilitam ações não

desejáveis. A passividade por parte do poder público anulam a atuação dos setores

que trabalham em função de um melhor uso dos recursos naturais. A aquisição e

controle de dados confiáveis pode permitir a realização de análises das

características e da situaçåo de risco em que o sistema se encontra.

A relaçáo indústria - melo ambiente pode ser harmoniosa, porém, um coniunto

de modificações sociais, políticas e econôm¡cas precisam ser estabelecidas.

Quanto aos recursos hídricos subterråneos, é fundamental um controle de

perfuraçåo de poços e de suas característ¡cas de operaçäo e instalação, pois o quadro

atual oferece efetivos riscos de contaminaçåo. O uso da água subterrânea de modo

apropriado, exige estudos sistemáticos para atender a demanda, uma vez que é um

recurso estratégico. Na área urbana a captaçáo da água subterrânea é restrita ao

aqüifero cristalino, ficando a água armazenada através dos s¡stemas de fraturas e

falhamenios ex¡stentes nos corpos rochosos. Os poços perfurados devem ser locados

junto a lineamentos estruturais, visualizados em campo ou através de foto-

interpretaçåo. A produtividade dos poços dependerá da abertura e da condição das

fraturas atravessadas estarem ou nåo preenchidas por água. A água subterrânea no

mun¡cípio de santo André, dadas estas características, não é propícia para o

suprimento complementar do abastecimento público.

Atualmente a majoritária utilização das águas subterrâneas é feita pelas

indústrias, que visam baratear Seus processos através da diminuiçäo do consumo de

água tratada.



E fundamental, por parte dos usuários , um controle efetivo da captação e uso

das águas subterrâneas. É necessário buscar outras alternativas para o suprimento de

água. A utilização de água bruta pode ser uma solução viável e econômica.

Resumindo as recomendaçöes :

- Efeiivar os instrumentos legais que visam o uso e proteçâo das águas

subterrâneas e superf¡ciais;

- Estabelecer mecanismos, de cunho municipal, para um melhor controle dos

recursos hídricos e suas interfaces com a urbanização e industrialização;

- Estabelecer controle sobre as atividades industriais do município, enfatizando

o descarte de resíduos sólidos;

- Realizar cadastramento e avaliação técnica dos poços tubulares, relevando-

se aspectos quanto a construção, produção e uso;

- Elaborar legislaçöes municipais que complementem a Lei Estadual no que

tange a proteçåo dos mananciais supeficiais e subterrâneos, objetivando aprimorar e

cobrir lacunas das já existentes;

- Priorizar e enfatizar a fiscalização do descarte de resíduos industriais e

domésticos;

- Realizar campanhas , com apoio da prefeitura municipal, nas escolas de 1o ,

2o e 30 da região , enfatizando a queståo ambiental pertinente à água, esgoto, lixo e

saúde pública.
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Foto 1a - Resíduos dispostos irregularmente

Foto 1b - Resíduos dispostos irregularmente
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Foto 2 - Aterro Sanitário Municipal - Santo André / SP
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Foto 3 - Aterro Sanitário Municipal - Santo André / SP ; lançamento inadequado de chorume
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Foto 4a - Vale do rio Tamanduateí- Polo Petroquímico de Capuava / Santo André-SP
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Foto 4b - Vale do rio Tamanduateí - concentração de indústrias / santo André-sP



Foto 5a - Favela Espírito Santo - Santo André - SP
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Foto 5b - Favela Espírito Santo - Santo André - SP - Detalhe da foto 5a



Foto 6 - Favela Espírito Santo - Santo André - Sp -
Ausência de saneamento básico ,ligaçöes elétricas clandestinas

Foto 7 - Rio Tamanduateí- Exemplo de poluiçäo dos cursos d'água de Santo André



Foto I - Descarte clandestino de resíduo industdal ( detalhe Kombi)



Foto 9a - Aterro controlado de resíduos industriais

Foto 9b - Aterro controlado de resíduos industriais - detalhe da foto 9a



Foto 10 - Resíduos industrias descartados em terreno particular

Foto 11 - Resíduos industriais descartados às margens do córrego dos Meninos
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A Câmara l4unicipal de Santo André decreta e eu
Promulgo a seguinte'lei:

Artigo l! - Fica Ërolbida a lnstalaçãor no6llmiteg do município de Santo André¡ de inclneradroes de líxo¡
com exceGão de unidade de tratamento de regíduos s.íl idos de
Eervicos de saúde gerados no municíplo.

PREFEITURA MUNICIPAI
GABINETE Dó

LEI N! 7 -344.

cumprimento de seu dever referente ao recolhimento
dest inaGão dos resíduos sdl idoE de qual quer origem,, optar
uma política de educação ambientalr dando prioridade pera
Projetos que preveJam a reduGão¡ reutilizacão e reciclagem
resíduos sól idos.

Artfgo 3r - Esta lei entra en vigor ne data
sua publicaçãor revogadãs as disposições em contrårlo.

DE 6¿ nF HAFCn nF 199Á-

DE SANTO ANDRE
PREFEITO

Art igo 22

Prefeitura Hunicipal de Santo André¡ em øâ de
março de 199é .

- Deverá ä municlpalidader no

SECRETÁRIO DE OBRAÈT E SERVICOS URBANO3
Registrada e dat i lografada no GablnBte do Prefeitor
data e pub I icada.

PREFEITO I.IUNICIPAL

t / *-/
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UNIVERSIDADE DE SÁO PAULO - USP
lnstituto de ceociências - Depto de Geologia Econômica e Apl¡cada_DcE

Roteiro integrante do plano de trabalho de pós-graduação do programa de Recursos Minerais e
Hidrogeolog¡a do aluno Murilo Andrade valle prof.orientador: Dr. Alberto pacheco
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ie srm, nome do responsável.



,aq(jÞ getatÞ - çoIIüftuaçao
Quars os pr¡ncrpars residuos e como são disoostos ?

J- A empresa esta v¡ncutada ao Projeto Tietê ?

ì- A empresa dispöe de laboratórios?

9.2-nao( )

'trm rererencta ao nem c, no caso de resposta oositiva lc.1). Þoderíamos utilizer o ooco oâfâ
iìosso traþetho de pesquisa ?

n.z-nao( )

i.1 - sim I

h.1.1 - poderiamos utilizá-los oara análises de áoua ?

t2 -n^õ(
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