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O objetivo principal deste estudo foi desenvolver e apresentar a metodologia do

gerenciamento de áreas contaminadas, tendo em vista a sua utilização para subsidiar a

elaboração de uma legislação específica sobre o assunto.

os procedimentos estabelecidos nesta metodologia proporcionam o conhecimento da

extensão dos problemas gerados pelas áreas contaminadas e permitem o planejamento e

implantação das formas de intervenção mais adequadas requeridas para cada área

específica.

A metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas é constituída por várias etapas,

sendo estas constituídas por mecanismos utilizados para a localizaçäo das áreas onde existe

o potencial para ocorrer a contaminação dos solos e águas subterråneas; por procedimentos

de avaliaçäo e ¡nvest¡gaçáo, que visam confirmar ou não a presença de contaminação nas

áreas estudadas; por métodos de avaliaçäo dos riscos provocados por estas áreas aos bens a

proteger e por procedimentos utilizados para a elaboração de propostas e implantação de

medidas corretivas, v¡sando a recuperaçåo das áreas classificadas como contaminadas. As

formas utilizadas para o registro das informações no cadastro de áreas contaminadas, criado

para armazenar os dados coletados em todas as etapas do gerenciamento, também são

descritas nesta metodologia.

A bacia hidrográfìca do Guarapiranga, devido a sua importância para o abastecimento de

água para a regiäo metropolitana de São Paulo, foi selecionada como região de interesse

para a aplicação das etapas iniciais do gerenciamento de áreas contaminadas, objetivando

avaliar a viabilidade de sua utilização.

lnicialmente, foram identificadas as áreas potencialmente contaminadas localizadas na região

de interesse selecionada, ou seja, as áreas onde såo ou foram desenvolvidas atividades que

utilizam substâncias, com potencial para gerar a contaminaçåo dos solos e águas

subterrâneas.

RESUMO

Em seguida, estas áreas foram priorizadas,

desenvolvidas atividades de disposição de

(indústrias químicas) e comércio de

selecionado-se aquelas onde são ou foram

resíduos, fabricação de produtos químicos

combustíve¡s (postos de serviço), que

vn



predom inantemente, encontram-se localizadas em regiöes da bacia consideradas mais

importantes, em funçäo de suas característ¡cas geológicas e/ou por localizarem-se em áreas

urbanas.

Para a rcalização da etapa de avaliação prelimìnar nestas áreas foram realizados

levantamentos dos dados existentes e inspeções de reconhecimento, sendo a maior parte

destas áreas, classificadas como áreas suspeitas de contaminação, dev¡do à constatação de

formas inadequadas de manejo das substâncias e construçäo destes empreendimentos. Os

resultados destes trabalhos indicam a necessidade da realização da etapa de invest¡gaçäo

confirmatória, para confirmar ou não a existência de contaminação nestas áreas.

Uma outra etapa de priorização foi executada, visando selecionar as áreas suspeitas de

contaminação mais importantes, a serem submetidas à investigaçäo confirmatória. Com esta

finalidade, utilizou-se uma metodologia de pontuaçäo para a determinação do risco relat¡vos

aos diversos bens a proteger sob influência destas áreas. Esta metodologia considera as

informações levantadas na etapa de avaliação preliminar, ou seja, as características das

fontes de contamrnação, vias de transporte dos contaminantes e importância dos bens a
proteger.

Nas áreas onde foram executadas as etapas iniciais do gerenciamento de áreas

contaminadas foi constatada a necessidade de adoçäo de medidas correttvas, preventivas e

proativas, visando evitar o agravamento ou o surg¡mento de novas áreas contaminadas.

Algumas propostas, neste sentido são apresentadas neste estudo.

Os dados obtidos na execução das etapas de identificação de áreas potencialmente

contaminadas, priorização 1, avaliação preliminar e priorizaçáo 2 na bacia do Guarapiranga,

realizadas neste estudo, foram armazenadas no cadastro de áreas contaminadas e deverão

ser utilizadas para dar continuidade à execuçäo das etapas do gerenciamento e embasar as

propostas efetuadas para implantação de medidas corretivas e preventivas, nas áreas

avaliadas. Estes dados foram coletados de forma simples e rápida, demonstrando a

viabilidade de aplicação desta metodologia.



The main purpose of this study was to introduce and develop the methodology of

contaminated areas management, aiming its utilization at the elaboration of specific legislation

to deal w¡th this issue.

The established procedures provide a better understanding of the extend of the contaminated

areas problem and allow the planning and implementation of the most suitable intervention

forms required by each specific area.

The contaminated areas management is composed by several steps: identification of the areas

where there is potential to occur soil and groundwater contamination; assessment and

investigat¡on procedures to confirm or not the contamination of the area; risk assessment

methods to evaluate the risks to the goods to protect; elaboration of proposals of remediation

to recuperate the areas thai are contaminated. The procedures used to collect the information

as well as the database used to store ¡t are also described in this methodology.

ln order to evaluate the feasibility of its utilization it was selected the Guarapiranga reservoir

basin as the region of concern for the application of the initial steps of the contaminated areas

management, due to its importance as a water supply source for the Metropolitan Region of

São Paulo.

Potentially contaminated areas were identified in the selected region as the areas which

activities were determined to have a potential to cause soil and groundwater contamination.

Through the application of a prior¡ty criteria, activit¡es of waste disposal, manufacture of

chemical substances (chemical industries) and retail trade of fuel (gas stations) were selected,

mainly for their location ¡n the most important regions of the basin, in terms of geologic

characteristics and closeness to the urban area.

The preliminary assessment of the areas was done initially by a survey of the existing

information and recognition inspection to the areas. Most of them were classified as suspected

of being contaminated because of inadequate handling of substances and inadequate forms of

construction. The results of this work indicate that further investigation must be conducted in

order to confirm rhe contaminat¡on in those areas.

ABSTRACT



Another priority criteria was applied to select the most important suspected areas. They were

ranked using a method which takes into account the risks to the goods to protect. This

methodology uses the information gathered during the preliminary assessment, such as the

characterist¡cs of the sources of contamination, the pathways of contaminants and the

rmportance of the goods to protect.

ln the areas where the initial stages of the management were performed, it was noticed the

need to develop corrective, preventive and proactive actions to avoid the aggravation and the

appearance of new contaminated sites. Some proposals of such actions are presented in this

study.

The data obtained during the identification of potentially contaminated areas, the first

priorization, preliminary assessment, and the second pr¡or¡zation, were stored in the inventory

of contaminaied areas and may be used to continue the execution of the next stages of the

management to subsidize proposals of corrective and preventive actions. This information was

gathered in a simple and fast way, showing that the application of this methodology is feasible.
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1. INTRODUçÃO

Os danos e/ou riscos gerados pela presença de áreas contaminadas são reconhecidos e

priorizados em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Holanda

e vários outros países europeus. Nestes são desenvolvidas polÍticas e aplicados vultuosos

recursos na tentativa de recuperar as áreas para um uso ambientalmente e economicamente

viável. No Estado de São Paulo, assim como em todo o Brasil, ainda náo existe uma política

neste sentido, embora seja reconhecida a existência de um grande número de áreas

contaminadas e as possíveis conseqüências para o meio ambiente.

Desta forma, a metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas foi desenvolvida para

subsidiar a criação de legislaçáo específica e procedimentos técnicos necessários para a

adoção efetiva de formas organizadas de controle das áreas contaminadas.

Dentro desta metodologia, destaca-se a necessidade da utilização de um cadastro, para o

armazenamento e organização das informaçóes coletadas durante a execução de todas as

etapas do gerenciamento de áreas contam¡nadas.

A bacia hidrográfÌca do Guarapiranga, região estratégica para a proteção dos mananciais

utilizados para abastecimento na região metropolitana de São Paulo, foi escolhida como

região piloto para a execuçäo das etapas iniciais da metodologia do gerenciamento de áreas

contaminadas, visando avaliar sua eficiência, além de permitir a execução de um

levantamento dos principais problemas ambientais gerados por estas áreas.



2. OBJETIVOS

O objetivo principal do presente estudo foi desenvolver a metodologia do gerenciamento de

áreas contaminadas, para que esta possa ser utilizada como base para a definição de uma

legislação específica sobre o assunto. Ësta metodologia também poderá ser utilizada pelos

órgãos de controle e planejamento ambiental federais, estaduais e municipais, ou até mesmo

entidades privadas para orientar suas ações no sentìdo de solucionar os problemas gerados

devido à existência das mesmas.

Outro objetivo do trabalho foi verificar os pontos onde a metodologia deve ser melhorada e

identificar as questöes que necessitam futuras discussões entre as partes envolvidas, como

os órgäos de controle ambiental, universidades, comunidade científica, representantes da

indústria e população, que poderäo contribuir para seu aperfeiçoamento.

Por meio da aplìcação prática da metodologia do gerenciamento, na bacia do Guarapiranga,

pretendeu-se propôr medidas corretivas, de forma planejada, visando a eliminação ou

minimizaçäo dos danos e/ou riscos gerados pelas áreas contaminadas aos bens a proteger,

principalmente à saúde da população, à qualidade das águas utilizadas para abastecimento

(recursos hídricos superficiais e subterrâneos) e a qualidade dos solos.

Além da abordagem corretiva, as informações levantadas durante a execuçäo das etapas

iniciais do gerenciamento de áreas contaminadas, foram utilizadas para a elaboração de

propostas de medidas preventivas e proaiivas, com o objetivo de evitar o agravamento das

contaminações existentes e evitar o surgimento de novas áreas contaminadas.



3. coNcEtruAçÃo

3.1. Area contaminada

Para o desenvolvimento da metodologia do gerenc¡amento de áreas contaminadas, com vistas

a adoção de procedìmentos técn¡cos necessários à implantação efetiva de formas organizadas

de controle destas áreas e para definir as bases de uma legislaçäo específica sobre o assunto,

é necessário definir o significado do termo "área contam¡nada".

Nas legislações especializadas criadas em vários países existem diferentes definições para

este termo. As definiçöes presentes nas legislaçöes do Reino Unido, Região de Flandres

(Bélgica) e Alemanha säo apresentadas a seguir, como exemplos.

Na legislaçäo do Reino Unido ("Section 57 of the Environment Act, 1995'), que necessita de

regulamentação para ser implantada, "uma área contaminada é qualquer área ou terreno, que

apresenta-se para a autoridade local, estar em tal condição, por apresentar substâncias sobre,

dentro ou abaixo da superfície do terreno, onde: um dano significativo está sencio causado ou

existe a possibilidade de tal dano ser causado; ou a poluição de águas controladas está sendo,

ou está provavelmente sendo causada" (POLLARD; HERBERT, 1998).

Segundo VAN DYCK (1995), na região de Flandres, na Bélgica, "uma área contaminada pode

ser definida como um local onde, como resultado das atividades humanas, resíduos estão

presentes ou a poluiçäo dos solos e águas subterråneas ocorrem ou podem ocorrer".

Na Legislação Federal da Alemanha, que passou a v¡gorar em 1999 ("Bodenschutzgesetz"),

uma área contaminada é definida como "locais abandonados de disposiçáo, tratamento ou

armazenagem de resÍduos e áreas industriais abandonadas onde subståncias ambientalmente

perigosas foram manejadas, causando mudanças prejudiciais à qualidade do solo ou outros

perigos para o indivíduo ou para o público em geral" (BIEBER et al., 1998).

Nota-se que, nestas definições, existe uma preocupaçåo em considerar näo apenas a

presença de poluentes, mas também a ocorrência de danos ou riscos aos bens a proteger,

como a qualidade das águas em geral, a qualidade dos solos e das águas subterrâneas, a

saúde do indivíduo e do público em geral.
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A definição do Re¡no Unido inclui a importância do órgão gerenciador, ou autoridades

ambientais, que deveräo decidir se uma área poderá ser classificadã como um área

contaminada ou não, Nesta definiçäo não são fixados os compartimentos do meio ambiente

que possam ser atingidos, enquanto que na def¡nição da Região de Flandres, os solos e águas

subterrâneas säo destacados,

Na Alemanha a saúde do indivíduo e da população em geral são destacados e salienta-se

alguns iipos de fontes de poluição do solo, áreas de disposição de resíduos e áreas industriais

abandonadas.

Desta forma, parâ obter-se uma definiçäo adequada do termo "área contaminada", aplicável

para o Brasil ou especificamente para o Estado de Säo Paulo, devem ser considerados os

seguinies fatores:

a presença de poluentes ou contaminantes na área;

não destacar fontes de contaminaçäo, contaminantes ou bens a proteger que possam ser

atingidos devido a grande diversidade destes;

realçar que os coniam¡nantes podem se concentrar ou serem transportados nos vários

compartimentos do meio ambiente;

introduzir a noção do termo via de transporte dos contaminantes, não considerada nas

definiçöes estrange¡ras apresentadas;

considerar a ocorrência de danos ou riscos aos bens a proteger, conforme tendência

adotada por vários países.

Portanto, para o desenvolvimento da metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas

propõe-se uma definiçäo ampla para o termo "área contaminada", visando englobar a maioria

das possíveis formas de ocorrência e problemas gerados pela existência destas, apresentada a

seguir.

Uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou terreno onde há

comprovadamente polurçäo ou contaminação, causada pela introdução de quaisquer

substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados,

enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Nessa área, os

poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em sUbsuperfíc¡e nos diferentes

compartimentos do ambiente, por exemplo, no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos meterials

utilizados para aterrar os terrenos, nas águas subterrâneas, ou de uma forma geral, nas zonas
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não saturada e saturada; além de poderem concentrar-se nas paredes, nos p¡sos e nas

estruturas de construçöes. Os poluentes ou coniaminantes podem ser trahsportados a partir

destes meios, se propagando por diferentes v¡as, como por exemplo o ar, o próprio solo, as

águas subterrâneas e superficiais, alterando suas características naturais ou qualidades e

determinando impactos negativos e/ou riscos sobre os bens a proteger, localizados na própria

área ou em seus arredores.

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) säo considerados bens a

proteger:

a

a

a

a saúde e o bem estar da população;

afaunaeaflora;

a qualidade do solo, das águas e do ar;

os interesses de proteçåo à natureza/paisagem;

a ordenaçåo territorial e planejamento regional e urbano;

a segurança e ordem pública.

Segundo SÁNCHEZ (1998), na literatura especializada internacional e nacional são

empregados vários termos, que podem ser considerados sinônimos do termo "área

contaminada", como por exemplo: "sít¡o contaminado", "terrenos contaminados", "solos

contaminados" e "solo poluído".

Outro iermo normalmente encontrado na literatura especializada, principalmente quando se

trata de áreas mineradas e de grandes obras civis, é o termo "área degradada". Segundo

SÁNCHEZ (1998), dando enfoque ao compartimento solo, o termo "degradação", é o termo

mais amplo, e engloba o termo "poluição". Este autor considera, por exemplo, que o termo

"degradação do solo", significa a ocorrência de alterações negativas das suas propriedades

físicas, tais como sua estrutura ou grau de compacidade, a perda de matéria devido à erosão,

e a alteração de características químicas, devido a processos como a salinização, lixiviaçäo,

deposição ácida e a introduçäo de poluentes.

Desta forma, pode-se definir uma "área degradada" como uma área onde ocorrem processos

de alteração das propriedades físicas e/ou químicas de um ou mais compartimentos do meio

ambiente. Portanto, uma área contaminada pode ser considerada um caso particular de uma

área degradada, onde ocorrem alteraçöes principalmente das propriedades químicas, ou seja,

contaminação.
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Portanto, conforme destacado na figura 3,1, pode-se concluir que as áreas degradadas

podem ocorrer em duas formas principais: as áreas degradadas predóminantemente por

processos físicos e as áreas degradadas predom¡nantemente por processos químicos, ou

áreas contam¡nadas, destacando-se que em determinadas áreas os dois processos podem

ocorrer simultaneamente.

Poder considerar uma área contaminada como um tipo particular de área degradada é um

fator importante, pois propicia a utilização da Legislação Federal existente nos casos de

adoção de medidas de remediação de áreas contaminadas.

A Lei 6.938/81, regulamentada pelo Decreto 99.274190, sobre a Política Nacional do Mejo

Ambiente, que introduz instrumentos de planejamento amblental e determina a

responsabilização e penalidades para casos de poluição, em seu artigo 2o e 4o, apresenta

como objetivo desta Lei a "recuperação de áreas degradadas e ao poluidor obrigação de

recuperar e/ou indenizar os danos causados".

AREAS DEGRADADAS

ÁREAS DEGRADADAS
POR PROCESSOS

FíSICOS

Figura 3.1: Áreas degradadas

ÁREAS DEGRADADAS
POR PROCESSOS

QUf IVICOS

(ÁREAS CONTAI\4INADAS)



3.2. Poluição e contaminação

PaG a definiçäo de "área contaminada" foram utilizados os termos "poluição" e

"contaminaçäo". Neste esiudo, estes termos foram considerados como sinônimos por serem

utilizados amplamente na literatura especializada e legislação ambiental. Entretanto, algumas

diferenças são observadas entre os mesmos em alguns textos.

Segundo BRANCO (1991), os termos "poluição" e "contaminação" são empregados

freqüentemente como sinônimos especialmente nos países de língua espanhola da América

Latina. Entretanto este autor considera interessante dist¡nguir os dois conceitos. Desta forma,

dando enfoque sobre os ambientes aquáticos superficiais, BRANCO (1991) considera que o

termo "contaminação" se refere à transmissäo pela água, de elementos, compostos ou

microorganismos que possam prejudicar a saúde do homem. Ao contrário, a "poluição" se

caracteriza muito mais por seus efeitos ecológicos, que produzem transformações do meio

amblente, de forma a este tornar-se impróprio ao desenvolvimento normal das populações

aquáticas.

Desta forma, considerando todos os compartimentos do ambiente e a abordagem apresentada

por BRANCO (1991), o termo "contaminação", pode ser definido como a introduçäo no meio

ambiente de organismos patogênicos, substâncias tóxlcas ou outros elementos, em

concentraçöes que possam aÍetar a saúde pública, Portanto, a contaminação pode ser

considerada um caso particular de poluição, sendo esta qualquer alteraçäo ou transformação

das características do meio de forma a afetar a saúde, segurança e bem estar do homem e a

vida da fauna e flora. BRANCO (1991) destaca que, com muita freqüência, a contaminação e

a poluição se acham associadas, porque podem ter a mesma origem, alterando tanto as

características naturais do meio em geral, quanto, ao mesmo tempo, causando riscos para a

saúde do homem.

Na Legislação Ambiental Federal do Brasil e do Estado de Säo Paulo o termo mais aplicado e

claramente definido é "poluição", enquanto o emprego do termo "contaminação" é limitado a

algumas citações. como por exemplo, na Lei 6134/88, que dispõe sobre a preservação dos

depósitos naturais de águas subterråneas do Estado de Säo Paulo, no seu artigo 40, é citado

que "os órgãos estaduais competentes manteräo serviços indispensáveis à avaliação dos

recursos hídricos do subsolo, fiscalizaråo sua exploraçâo e adotarão medidas contra a

contaminação dos aoüíferos e deterioração das águas subterrâneas".
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A Lei 997/76, que d¡spöe sobre o controle da poluição ambiental no Estado de Säo Paulo,

apresenta a seguinte definição para o termo "poluição": "Considera-se poluição do meio

ambiente 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 concentração ou

com caraterísticas em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta Lei,

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

a

impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;

inconvenientes ao bem-estar público:

danosos aos materiais, à fauna e à flora;

o prejudìciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da

comunidade".

Esta definiçäo favorece assumir os dois termos como sinônimos, pois nela está incluído o

conceito de risco e/ou danos à saúde das pessoas e a outros bens a proteger.

3.3. Recuperação e remediação

No Brasil, diferentes termos säo utrlizados para descrever os processos pelos quais uma área

contaminada recebe intervenções, visando a contenção, isolamento, remoçäo ou redução das

concentrações dos contaminantes. Normalmente, são utilizados os termos "rec.rperação" de

áreas contaminadas, "remediação" de áreas contaminadas ou em alguns casos é utilìzado o

termo "restauração". O emprego dos termos "recuperação" e "restauração", que podem ser

considerados como sinônimos, significam readquirir uma condição, enquanto que o termo

"remediação", amplamente utilizado internacionalmente em língua inglesa ("remediation"),

significa dar remédio, sanear, tornar uma área saudável, curar.

Desta forma, propöe-se neste estudo a aplicação destes termos, quando tratar-se do assunto

áreas contaminadas, segundo os princípios apresentados a seguir. Deve-se entender por

recuperação de uma área contam¡nada o processo de aplicação de medidas corretívas

necessárias para isolar, conter, minìmìzar ou eliminar a contaminaçäo, visando a utilizaçáo

dessa área para um determinado uso. Esta definição considera que o princípio da "aptidäo para

um determinado uso" é mais viável técnica e economicamente em países onde os recursos såo

escassos do que o princípio da "multifu ncionalidade" (restaurar as cond¡ções natura¡s,

viabilìzando todos os tipos de uso de uma área), que vem sendo abandonado pela maioria dos

países.



Desta forma, para recuperar uma área contaminada pode ser feita uma escolha entre dois tipos

de medidas: as que se destinam à compatibilização ao uso atual ou futuro da área

contaminada e medidas de remediação.

As medidas de compatibilização ao uso atual ou futuro da área contaminada compreendem

a definição de uma utilizaçåo (onde a contaminação cont¡nuará presente na área), que garante

que não exist¡räo vias de iransporte de contaminantes ou receptores expostos à contaminaçäo,

Por exemplo, pode-se optar pela ¡mplantação de um estacionamento, com pavimento

impermeável, ao invés da ârea ser utilizada para fins residenciais, o que pode implicar na não

necessidade de outras formas de intervenção na área. Este tipo de açåo pode ser tomada

tendo como base a presença de baixo risco de transporte e exposição aos contaminantes e

portanto, baixos riscos aos bens a proteger, determinados em estudos de avaliaçäo de riscos.

As medidas de remediação ("aplicação de remédios"), basicamente podem ser divididas em

dois tipos: medidas de contenção ou isolamento da contaminação, e medidas para o

tratamento dos meios contam¡nados, visando a eliminação ou redução dos níveis de

contaminâção a níveis aceitáveis, ou previamente definidos. Deve-se considerar, que medidas

de contenção e tratamento podem ser adotadas conjuntamente. Desta forma, pode-se

considerar que o termo "recuperação" engloba os termos "remediação" (contenção e

tratamento) e "compatibilização ao uso atual ou futuro da área", conforme figura 3.2.

Recuperação de áreas contaminadas

Remediaçåo de áreas contaminadas

Figura 3.2: Recuperação de áreas contaminadas

I

i 
conteneão

l

Trâtãmêntô



4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1. Fontes de contaminação dos solos e águas subterrâneas

Segundo FETTER (1993), uma grande variedade de substâncias ou materiais têm sido

identificadas como contam¡nantes nas águas subterrâneas, inclu¡ndo substâncias químicas

orgânicas sintéticas, hidrocarbonetos, substâncias inorgânicas, patogênicos e radionuclídeos.

Uma parte destas substâncias pode se apresentar em subsuperfícre dissolvida na água das

zonas não saturada e saturada (fase dissolvida) e outras substâncias (compostos orgånicos),

devido à sua baixa solubilidade, podem se apresentar tanto em fase dissolvida, quanto em fase

lìvre (fase insolúvel ou ìmiscível), Parte desta fase livre pode se propagar pelas zonas näo

saturada e saturada e uma outra pode ficar retida na matriz sólida, formando a chamada fase

retida ou adsorvida. Alguns compostos podem iambém se volatilizar, formando a chamada fase

vapor. Estes contaminantes, quando não retidos ou eliminados pelos processos de atenuação,

podem ser transportados pela zona nåo saturada e saturada podendo atingir receptores, que

em funçäo da exposiçäo aos contaminantes podem sofrer efeitos adversos.

As áreas contaminadas e os problemas gerados devido a existência destas podem ser

originados a partir de uma enorme quantidade de tipos de fontes potenciais de contaminaçäo,

pois na maioria das atividades humanas são geradas substâncias, resíduos e/ou efluentes,

com potencial para contaminar os diferentes compartimentos do meio ambiente, destacando-

se, neste estudo, os solos e águas subterrâneas,

Por exemplo, as substâncias inorgânicas ocorrem naturalmente ou såo originadas em fontes

antropogênicas, assim como alguns radionuclídeos, enquanto que as substâncias orgânicas

sintéticas podem ter origem em diferentes e variados tipos de atividades humanas, como

indústrias e áreas comercias (FETTER, 1993).

Segundo UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - USEPA (1993a), a

contaminação das águas subterrâneas pode ser causada a partir da disposiçäo inadequada de

resíduos sólidos e líquidos; pelo lançamento e abandono ilegal de substâncias químicas

utilizadas em residências, no comércio e na indústria; pelo derramamento acidental de

substâncias de caminhöes, trens, ou durante o abastec¡mento de aviöes; por locais onde estas

substâncias são manejadas e armazenadas, como os tanques aéreos e subterrâneos; ou

devido à localização, projeto, construção, ou manutençäo imprópria de poços de abastecimento

de água.
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Além disso, segundo USEPA ('1993a) a contaminaçåo pode ter origem a partir de emissões

atmosféricas de contam¡nantes como compostos de enxofre e nitrogênio decorrentes de

emissões de indústrias e automóveis. Os contaminantes podem atingir as águas subterrâneas

a partir de atividades desenvolvidas acima da superfície do terreno, como o armazenamento de

resíduos industr¡ais; de fontes abaixo da superfície do terreno mas acima do nível d' água,

como s¡stemas sépticos; de estruturas abaixo do nível d' água, como poços; ou de águas de

recarga contaminadas.

Segundo HIRATA (1994), de maneira simplificada, uma atividade industrial pode gerar cargas

contaminantes importantes associadas:

à disposição de matéria prima líquida (por meio de vazamentos dos tanques e/ou dutos) ou

sólida (em pátios abertos e infiltração do lixiviado no solo pela própria umidade ou carreada

pelas águas de chuva);

aos gases do processo produtivo, quando estes, contendo substâncias perigosas de alta

toxicidade, podem ser lançados à atmosfera e se infiltrarem no solo, carreados pelas águas

de chuva;

ao vazamento de produtos e/ou efluentes das instalaçóes industriais;

à infiltração de águas e produtos ut¡lizados na limpeza de máquinas, peças ou das

instalações;

a

a

. à disposiçåo incorreta de efluentes líquidos, em lagoas, corpos de água superficlal,

¡nfiltração no solo, injeçåo profunda;

a

a

ao vazamento das disposiçöes provisórias de resíduos industriais ou mesmo de produtos;

ao armazenamento e disposição incorreta dos resíduos de tratamento de efluentes;

ao armazenamento e disposição incorreta de resíduos sólidos.

Segundo CUNHA (1997), a origem das áreas contaminadas pode estar associada a diferentes

fontes de poluição, sendo as mais usuais as de natureza industrial, de sistemas de tratamento

e disposiçäo de resíduos, e as relacionadas ao armazenamento e distribuição de substâncias

químicas, entre estas as de comercializaçäo de combustíveis.

De acordo com INSTITUTO GEOLÓGICO - lG et al. (1997) e HIRATA (1994), existem

basicamente dois tipos de fontes ou atividades potencialmente geradoras de carga poluidora

do subsolo: fontes pontuais e fontes difusas ou multipontuais. Entre as atividades

potencialmente contaminadoras pontua¡s estäo enquadradas, por exemplo, as ativ¡dades

industriais, onde säo manuseadas substâncias químicas, realizadas práticas de armazenagem,
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disposição e tratamento de resíduos e efluentes; as atividades de dispos¡ção de resíduos

domiciliares e industriais, as atividades de mineração, cemitérios, armazenamento de

substâncias quimicas em tanques aéreos e subterrâneos. Entre as fontes dispersas ou

multipontuais podem ser incluídas as ativ¡dades de saneamento "in situ", ou seja, o

saneamento básico efetuado sem rede de esgoto, utilizando-se fossas sépticas ou negras

(fonte multipontual); as atividades agropecuárias, onde são aplicadas taxas exageradas de

defensivos agrícolas, fertilizantes e efluentes em grandes áreas.

Em função da grande variedade de fontes potenciais de contaminação existem na literatura

diferentes formas de classificação,

FETTER (1993) apresenta uma complementação do relatório do Congresso Americano,

"Protecting the Nation's Ground Water from Contamination, lhe Office of Technology

Assessment (OTA)", de 1984, mostrando as fontes de contaminação das águas subterrâneas,

que podem ser cons¡deradas também como fontes de contaminação dos solos, classificadas

em seis categorias:

. a primeira categoria é constituída por fontes projetadas para descarga de substâncias no

subsolo, incluindo tanques sépticos e fossas negras (normalmente descarregam efluentes

de origem doméstica, vários tipos de compostos orgânicos e inorgânicos); poços de injeçäo

de substâncias perigosas, águas salgadas da exploraçäo de petróleo, etc. (a contaminaçäo

das águas subterrâneas pode ocorrer devido a má construção do poço ou falhas de

projeto); aplicação de efluentes municipais ou industriais no solo, lodos de tratamento de

água utilizados como fertilizantes, resíduos oleosos de refinarias ("landfarming");

na segunda categoria estão incluídas as fontes projeiadas para armazenar, tratar e/ou

dispor substâncias no solo, na qual estäo incluídas as áreas de disposição de resíduos

(aterros sanitários e industriais, lixões, botas-fora, etc.); lagoas de armazenamento e

tratamento de vários tipos de efluentes industrias; depósitos ou pilhas de resíduos de

mineraçäo; tanques de armazenamento de substâncias, aéreos ou subterrâneos;

na terceira categoria estão enquadradas as fontes projetadas para reter subsiâncias

durante o seu transporte como oleodutos, tubulações para o transporte de esgoto e

efluentes industriais; transporte de substâncias químicas, como combustíveis por meio de

caminhões e trens;
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. na quarta categoria estäo as fontes utilizadas para descarregar substâncias como

conseqüência de atividades planejadas, na qual estão incluídas a irrigação ou fertirrigação

de lavouras, aplicação de pesticidas e fertilizantes na lavoura; percolação de poluentes

atmosféricosì

. a quinta categoria é constltuída por fontes, que funcionam como um caminho preferencial

para que os contam¡nantes entrem em um aqi.lífero, como por exemplo, poços de produção

de petróleo e poços de monitoramento com falhas de construção e projeto;

. na sexta categoria estão posicionadas as fontes natura¡s ou fenômenos naturais

associados às atividades humanas, das quais pode-se citar a interação entre águas

subterrâneas e superficiais contaminadas, a ocorrência natural de substâncias inorgânicas

nas águas subterrâneas e a intrusão salina.

4.2.

Vários são os problemas gerados pelas áreas contaminadas. SANCHEZ (1998), aponta quatro

problemas principais: existência de riscos à segurança das pessoas e dasþropriedades, riscos

à saúde pública e dos ecossistemas, restrições ao desenvolvimento urbano e reduçäo do valor

imobiliário das propriedades.

Um dos primeiros problemas a ser reconhecido como de grande importância é a contaminação

das águas subterrâneas utilizadas para abastecimento público e domiciliar, além do

comprometimento de aqüíferos ou reservas importantes de águas subterrâneas. A literatura

especializada em todo o mundo descreve inúmeros casos de contaminação das águas

subterrâneas por diferentes tipos de fontes de contaminaçäo.

No Brasil, alguns estudos podem ser citados, como é o caso de POPPE et al. (1987), que

monitoraram a contaminação das águas subterrâneas em área de infiltração de efluentes de

indústria química; GUIGUER (1987), que investigou a pluma de contaminaçäo das águas

subterrâneas gerada pela infiltraçäo de chorume gerado em aterro sanitário; HASSUDA (1989),

que esiudou a contam¡nação das águas subterrâneas causada pela disposição de vinhaça em

"áreas de sacrifício"; HIRATA (1991), que detectou a contaminação das águas subterrâneas

por solventes orgânicos sintéticos; PACHECO et al. (1 991), que detectaram a contam¡nação

das águas subterrâneas por cemitérios ;e OLIVEIRA (1992), que avaliou a contaminação das
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águas subterrâneas por hidrocarbonetos provenientes de vazamentos de tanques de

combustÍvel em posto de serviço,

A contaminaçäo por fontes dispersas ou multipontuais, como as at¡vidades agrícolas e os

sistemas de saneamento "in s¡tu", podem causar danos em escala regtonal à qualidade das

águas subterrâneas, pois estas atividades são desenvolvidas em grandes áreas aplicando-se

no solo compostos nitrogenados e orgânicos (HIRATA, 1994).

Como conseqúência da presença de áreas contaminadas podem ser geradas condìções

favoráveis para o acúmulo de gases em residências, garagens, porões a partir de solos e

águas subterrâneas contaminadas por substâncias voláteis originadas, por exemplo, de

vazamentos de combustíveis ocorridos em postos de serviço ou pela produção de gases, como

o metano, em áreas de disposição de resíduos urbanos,

Estes exemplos ilustram claramente os riscos e, em alguns casos, os danos que podem ocorrer

à segurança das pessoas residentes nas vizinhanças, ou até mesmo, às pessoas que residem

ou trabalham nestas áreas, bem como ao patrimônio público e privado. Vários casos de

contam¡nação dos solos e águas subterrâneas por vazamentos de combustível em postos de

serviço foram registrados pela COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO

AMBIÊNTAL - CETESB (1998), princ¡palmente em áreas urbanas, gerando riscos de explosão.

Um exemplo de avaliação da presença de gases e perigo de explosão em um conjunto

residencial devido a existência de uma área de disposição de resíduos do tratamento de esgoto

é apresentado em CETESB (1997).

Segundo SÁNCHEZ (1998), a existência de áreas contaminadas gera, não somente,

problemas evidentes, com a ocorrência ou a possibilidade de explosöes e incêndios, mas

também ocasiona danos ou riscos à saúde das pessoas e ecossistemas, ocasionados por

processos que se manifestam, em sua maioria, a longo prazo, provocando: o aumento da

incidência de doenças em pessoas expostas às substâncias químicas presentes em águas

subtenâneas coletadas em poços; contato dermal e injestão de solos contaminados por

crianças ou trabalhadores, inalação de vapores, e consumo de alimentos contaminados (hortas

irrigadas com águas contaminadas ou cultivadas em solo contaminado e animais

contaminados).

Para ilustrar este problema pode ser citado o trabalho de CUNHA (1997), que caracterizou a

contaminaçäo por mercúrio e HCH (Hexaclorociclohexano) e realizou estudo de avaliaçåo de
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riscos em uma área industrial desativada, sendo registrado risco inaceitável para a saúde das

crianças que adentram esta área, devido ao contato direto com solo contaminado e à inalaçäo

de ar contaminado pelas substâncias provenientes do solo.

A presença de uma área contaminada pode representar também a limitação dos usos

possíveis do solo, induzindo restriçöes ao desenvolvimento urbano e problemas econômicos

relativos ao valor dos imóveis. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, após a adoção de

leis que restringiam a utilizaçäo de áreas contaminadas, observou-se restrições ao

desenvolvimento urbano (SANCHEZ, 1998).

BEAULIEU (1998) destaca que no início da década de 80, quando as áreas contaminadas

começaram a ser reconhecidas como um problema ambiental importante, os inventárìos de

áreas contaminadas existentes naquela época, como o "lnventário de Areas Contaminadas por

Residuos Perigosos da Província do Quebec" e a Lista Nacional de Prioridades ("National

Priority List" - NPL) dos Esiados Unidos, eram constituídos basicamente por locais de

disposição de resíduos perigosos. Além da preocupação em remediar estes locais, na Lei que

estabeleceu o "Superfund" dos Estados Unidos, já existia a preocupação em evitar a

transferência dos custos de investigação e remediação de áreas contaminadas para os

governos ou "partes inocentes". Este princípio foi adotado por alguns estados americanos,

como é o caso do Estado de Nova Jersey, que cr¡ou a Lei de Responsabilização pela Limpeza

Ambiental de Nova Jersey ("New Jersey Environmental Cleanup Responsability Act"), que

ampl¡ou o conceito de áreas contaminadas, incluindo no inventário e obrigando os

estabelecimentos ¡ndustriais, que utilizavam substâncias ou resíduos perigosos, a remediar

suas propriedades como condição para poderem vendê-las.

Durante a década de 80, nos Estados Unidos e Canadá, várias indústrias foram fechadas e

essas antigas áreas industriais localizadas nos centros das cidades, próximas às áreas com

infra-estrutura urbana e bom acesso atraíram os investidores, sendo elaborados projeios para

reutilizaçäo dessas áreas criando-se novas áreas residenc¡ais, comercia¡s e industriais.

Após a investigaçäo dessas áreas, foi constatado que várias encontravam-se contaminadas,

em decorrência das atividades desenvolvidas anteriormente. Como conseqüência deste fato, o

número de áreas contaminadas registradas cresceu exponencialmente e um novo enfoque

surgiu, que foi o de prevenir a ocupação de áreas industriais desativadas ou abandonadas

contaminadas, sem que ações destinadas à remediaçäo destas áreas fossem realizadas.
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Em função dos altos custos envolvidos na investigaçäo e remediação destas áreas, os

investidores foram atraídos para áreas ainda não ocupadas localizadas fora dos centros

urbanos, conhecidos como "greenfields", causando o abandono das antigas áreas industriais

denominadas "brownfields", gerando um dos maiores problemas ambientais e sociais

existentes nestes países atualmente. Nos Estados Unidos são est¡mados que existam de

130.000 a 450.000 áreas enquadradas como "brownfieds", com um custo potencial para sua

recuperaçäo de US$ 650 bilhões. Apenas na Cidade de Chicago, '18 % das áreas industriais

estäo sem uso, o que corresponde a mais que 610 hectares, ou cerca de 2.000 locais.

(BEAULTEU, 1998).

As dificuldades em recuperar antigas áreas industriais também são observadas em outros

países, como por exemplo no Reino Unido e Alemanha, onde existem propostas para utilização

destas para uso residencial.

No Reino Unido existem propostas para o reaproveitamento de 60% das áreas consideradas

como "brownfields", "derelict" ou "vacant land" (termos empregados no Reino Unido para

denominar estas áreas), para serem ocupadas por 4,4 milhóes de novas residências estimadas

como necessárias até o ano de 2016 (POLLARD; HERBERT, 1998).

Na Alemanha såo estimados cerca de 20.000 hectares de áreas industriais abandonadas nas

principais cidades, que poderão ser reut¡l¡zadas para novos usos (FREIER; REPPE, 1998).

Na Região Metropolitana de São Paulo, principal região industrial do Brasil, antigas áreas

industriais desativadas vêm sendo utilizadas para novos usos, conforme destaca SANCHEZ

(1998), citando alguns exemplos, como o ant¡go gasômetro localizado no bairro do Brás, em

São Paulo, onde hoje funciona uma repartiçäo pública, e um "shopp¡ng center", que ocupou

uma área onde funcionou uma indústria mecânica. A mudança do uso industrial para o uso

residencial e comercial ou industrias leves vem ocorrendo nesta região indicando que existe

grande possibilidade de sucederem os mesmos problemas observados nos países citados.

Desta forma, as indústrias desativadas, conforme destaca CUNHA (1997), "provavelmente se

incluam entre as fontes de contaminação do solo e águas subterrâneas mais importantes na

Região Metropolitana de São Paulo, uma vez que sobre elas já näo se exerce qualquer forma

de controle ambiental e as restrições à sua reutilizaçäo estão associadas às leis de

zoneamento urbano, as quais ainda não consideram as questões relativas à poluição

ambiental".
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Exlstem inúmeras dificuldades para resolver os problemas gerados pela existência das áreas

contaminadas, devido a grande quantidade de áreas existentes e pela diversidade de tipos de

fontes de contaminaçäo, contaminantes, vias de transporte destes e receptores ou bens a

proteger que podem ser atingidos. Consequentemente se torna necessário desenvolver

estratégias para a identificação, investigação e priorizaçåo, além da aplicação de vár¡as formas

de remediação, implicando na maioria das vezes em custos elevados.

Para exemplificar esta situação são apresentados a seguir vários números, citados em vários

trabalhos publicados por representantes de vários países, que desenvolveram inventários,

cadastros ou registros de áreas potencialmente contaminadas, suspeitas de contaminação e

contaminadas.

Deve ser considerado que diferentes critérios são utilizados para o registro desses dados e

para a classificaçåo dessas áreas nesses diferentes países.

Segundo GENSKE; NOLL (1995), nåo existem levantamentos confiáveis para quantificar com

precisåo o número total de áreas industriais contaminadas abandonadas na Europa. Estima-se,

que cerca de 52.000 heclares de terrenos abandonados pela indústria mineira, sendo 43.000

hectares pertencentes a apenas cinco membros da União Européia, a saber Grã Bretanha,

França, Bélgica, Espanha e Alemanha. Na França säo estimados 20.000 hectares de áreas

industrias abandonadas.

Na Regiåo de Flandres, na Bélgica, foram registradas até 1997,7000 áreas contaminadas no

"Registro de Solos Poluídos" (DE NIJS et al., 1998).

Na Austria, segundo STEIRER (1998), até o final de 1997 foram cadastrados no "Registro de

,Areas Potencialmente Contaminadas" 2584 áreas suspeitas de contaminação, sendo 93%

aterros municipais e 7o/o áreas industriais. Foram registradas até este ano 133 áreas

consideradas contaminadas.

SANDEN; FREIER (1998), citam que na Alemanha, até 1997, hâviam sido registradas 190.716

áreas suspeitas de contaminaçäo, que necessitam ser investigadas e avaliadas, sendo 87.444

áreas de disposição de resíduos abandonadas e 103.272 áreas industriais abandonadas, näo

contabilizando áreas militares contaminadas e áreas de produção de armamentos desativadas.
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BIEBER et al. (1998), citam que as áreas atualmente utiüzadas ou que foram utilizadas para

uso m¡litar na Alemanha compreendem cerca de 1 milhåo de hectares, correspondendo a 2,8%

de seu territór¡o. Estimativas de '1990, indicam 1500 "locais perigosos" onde foram produzidos

armamentos,

Na Suíça, atualmente, estão registrados 50.000 áreas suspeitas de contam¡nação, sendo

estimadas 4,000 áreas contam¡nadas (WENGER et al-, '1998).

Na Finlândia, até o momento, foram registrados 10.400 áreas suspeitas de contar,r¡nação e 650

áreas contaminadas de acordo com SEPPANEN et al. (1998).

No Reino Unido, estimativas de 1993, indicam a existência de 100.000 a 200.000 hectares de

terrenos potencialmente afetados por contaminação (POLLARD; HERBERT, 1998).

Na Holanda, são estimadas, 100.000 áreas contaminadas que necessitam ser remediadas,

custando aproximadamente à comunidade holandesa 50 bilhões de dólares. A este total podem

ser adicionadas também os problemas relativos às fontes difusas ou dispersas de

contaminação e sedimentos contamìnados de rios e canais (DANISH ENVIRONMENTAL

PROTECTTON AGENCY - DEPA, 1997).

Segundo CETESB (1998), foram estimadas 41 .000 áreas potencialmente contaminadas na

Região Metropolitana de Säo Paulo (dados de 1996),

Nos Estados Unidos, segundo KOVALICK; KINGSCOTT (1995), na Lista Nacional de

Prioridades ("National Prior¡ty L¡st" - NPL) do Programa "Superfund", até dezembro de 1994,

haviam 1355 áreas registradas e aproximadamente 38.000 locais registrados no CERCLIS

("Comprehensive Environmental Response and Liability System" - cadastro geral deste

programa), que foram avaliados, mas não foram incluídas na NPL. Como esses locais tendem

a sofrer o estigma da associaçäo com o Programa "Superfund", desencorajando a reutilização

desses terrenos, a USEPA, em 1995, como parte de um esforço para ajudar a revitalizar áreas

urbanas, removeu 25,000 locais do inventário do "Superfund", devido ao baixo risco para a

saúde e ao meio ambiente que os mesmos ofereciam,

Além do elevado número de áreas contaminadas registradas na NPL e CERCLIS, pode-se

destacar a grande quantidade de áreas contaminadas geradas pelo vazamento de tanques
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enterrados, enquadradas no Programa "UST" ("underground storage tanks") e as áreas sob a

responsabi dade Federal, especificamente dos Departamentos de Defesa, Energia e lnterior.

Nos Estados Unidos, há milhões de tanques subterrâneos de armazenamento que contém

produtos derivados de petróleo ou substâncias químicas perigosas. Em '1988, a USEPA

estimou que existem cerca de dois milhões de tanques subterrâneos nos Estados Unidos

localizados em mais de 700.000 empreendimentos, sendo que uma grande parte destes

apresentou vazamentos (NARDl, 1997).

Nos Estados Unidos milhões de unidades federais estão contaminadas com resíduos

perigosos, resíduos radioativos, combustível e uma grande variedade de outras substâncias

tóx¡cas. Estas unidades incluem locais como minas abandonadas, plantas de produção de

armas nucleares, postos de distribuição de combustível e áreas de disposição de resíduos. O

Departamento de Defesa é responsável por mais de 21.000 áreas potencialmente

contaminadas; o Departamento de Energia, por mais de 10.000; e o Departamento do lnterior

por mais de 26.000, sendo estimados custos de US$ 30 bilhões, entre US$ 200 e US$350

bilhöes e entre US$ 4 e I bilhões, respectivamente, para resolver o problema (USEPA, 1999),

O grande número de áreas contaminadas registradas na maioria dos países que desenvolvem

açöes no sentido de as recuperar, procedimento que normalmente necessita de grandes

recursos técnicos e econômicos, criou uma questâo fundamental, que é a necessidade de

estabelecer polítìcas, visando definir qual o nível aceitável que as remediações devem atingir,

para que se tenha um balanço aceitável entre os custos e benefícios aceitos pela sociedade.

4.3. Políticas e legislações utilizadas no gerenciamento das áreas contaminadas

BEAULIEU (1998), descreve que o mundo industrializado começou a se conscient¡zar dos

problemas causados pelas áreas contaminadas no final da década de 70 e início da década de

80, após a ocorrência de "casos espetaculares" como "Love Canal", nos Estados Unidos;

"Lekkerkerk" na Holanda; e "Ville La Salle" no Canadá. Após estes eventos foram criadas

políticas e legislaçóes em vários países, províncias e estados.

As políticas e abordagens de diversos países para lidar com áreas contaminadas diferem

largamente devido a circunstâncias e fatores locais. Por exemplo, existem diferenças na

definição de áreas contaminadas, nos procedimentos de avaliação de risco, na origem dos

critérios de qualidade do solo, na metodologia para defin¡r prioridades, nos conceitos de
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recuperação ("multifuncionalidade" e "aptidão para o uso"), nos procedimentos de remed¡ação,

na garantia de qualidade das investigaçöes e remediaçäo, e no monitoramento (VAN DEN

BRINK et al., 1995).

SÁNCHEZ (1998), identificou cinco tipos de abordagem governamentaìs para lìdar com os

problemas gerados pelas áreas contaminadas: a negligente, a reativa, a corretiva, a preventiva

e a proativa.

A abordagem negligente é observada em países ou regiões onde ainda não existe um

reconhecimento público dos problemas gerados pelas áreas contaminadas. Sob a alegação de

que a populaçäo não se preocupa com estes problemas, não efetuando reclamações, ou

alegando a existência de outros problemas mais importantes, como por exemplo, os vários

problemas sociais existentes em países em desenvolvimento, o problema das áreas

contaminadas na maior parte das vezes é ignorado.

A abordagem reativa caracteriza-se pela adoçäo de açöes emergenciais em situações onde os

riscos ou danos são evidentes e existe pressão da populaçáo para que os órgãos

governamentais tomem alguma atitude, Em geral os órgãos governamentals não estão

preparados para tratar destes problemas, gerando ações desarticuladas.

A abordagem corretiva adota formas planejadas e sistematìzadas de ação, prevendo-se as

intervenções necessárias em áreas contaminadas prioritárias, Pressupõe a necessidade de

remediar áreas contaminadas após a identificação e diagnóstico destas.

A abordagem preventiva considera que embora os contam¡nantes possam ter-se acumulado

durante a operação de um empreend¡mento, eles devem ser reduzidos ou eliminados quando

de sua desativação ou fechamento. Tal enfoque pressupõe, no mínimo, a preparação e

implementação de um plano de desativação do empreendimento.

A abordagem proat¡va é aquela que busca evitar que a contaminação se acumule durante a

operação de um empreendimento, minimizando assim os impactos ambientais durante todo o

ciclo de vida de uma ¡nstalação.

Segundo SÁNCHEZ (1998), os países que mais avançaram no trato da questão dás áreas

contaminadas, passando por etapas caracter¡zadas por posturas negligentes e reativas,

evoluíram no sentido de adotar políiicas corretivas, e começaram também a esboçar ações de
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cunho preventivo voltadas para alguns setores ¡ndustriais cujo potencial de contaminação de

solos é elevado

A segu¡r, são apresentados exemplos de políticas e legislaçöes sobre áreas contaminadas

existentes nos Estados Unidos, Holanda e Alemanha, países que apresentam grande

desenvolvimento na aplicação de metodologias para o gerenciamento de áreas contaminadas,

além das legislações existentes no Brasil que podem estar relacionadas a este problema,

4.3.1. Estados Unidos da América

Nos Estados Unidos, na metade da década de 70, os problemas de contaminação do solo, da

água e do ar, gerados pelo manejo inadequado de substâncias perigosas foram reconhecidos

amplamente. Como conseqüência, o Congresso Americano, em 1976, aprovou a primeira lei

relacionada este problema, que foi a Lei de Conservação e Recuperação dos Recursos

("Resource Conservation and Recovery Act" - RCRA), que regulamenta a gestão das

substâncias perigosas (tratamento, armazenamento, transporte e disposição final) (CASE,

1997).

Em seguida, em 1980, visando complementar o RCRA, com enfoque direto sobre os problemas

gerados pelas áreas contaminadas abandonadas ou desativadas, e com o objetivo de

recuperar a qualidade dos solos contaminados e outros meios atingidos antes que estes

causassem prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente, foi aprovado pelo Congresso

Americano a le¡ intitulada Lei Ambiental Ampla para Resposta, Compensação e

Responsabilização ("Comprehensive Environmental Response, Compensation and

Liability Act" - CERCLA) (LEE, 1997).

Para cumprir o objetivo do CERCLA foi criado o primeiro fundo nacional para recuperar áreas

contaminadas, mais conhecido como "Superfund", para financiar a ¡dentificaçáo da áreas

contaminadas, a realìzaçäo de ações emergenciais, a caraclerização e recuperaçäo das áreas

contaminadas abandonadas ou desativadas, onde não há responsável identificado, Por meio

do CERCLA foram destinados, para um período de cinco anos, US$ 1,6 bilhäo a ser aplicado

nas áreas abandonadas mais críticas existentes no país, Em 1986 foi promulgada a Lei de

Reautorização e Reforma do Superfundo ("Superfund Amendments and Reauthorizat¡on

Act" - SARA), disponibilizando mais US$ 8,5 bilhoes, dobrando para US$ 16,3 bilhôes quando

da nova reautor¡zaçåo em 1990 (CHIRAS, 1994, citado em SÁNCHEZ, 1998).
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No SARA foi apresentada a regulamentaçäo do fundo, que recebe recursos provenientes de

impostos que incidem sobre o petróleo e outros produtos químicos, bem como do tesouro

americano e de outras taxas de natureza variada (LEE, 1997).

Os recursos do "Superfund" são utilizados para garantir que as áreas contaminadas incluídas

na Lista Nacional de Prioridades ("National Priority List" - NPL) sejam ¡nvestigadas e seu

saneamento executado, e que as Partes Potencialmente Responsáveis ("Potentially

Responsible Party" - PRPs) cumpram suas obrigaçöes de cobrir esses gastos voluntariamente

ou por ação judicial. No caso das PRPs falirem, näo tenham condições financeiras para fazer o

pagamento ou não possam ser identificadas, o governo assume a responsabilidade de

executar a remediação por meio da USEPA (Agência de Proteçäo Ambiental dos Estados

Unidos - "Environmental Protection Agency"). Os procedimentos a serem seguidos pela USEPA

estão estabelecìdos no Plano Nacional de Contingência ("National Contingency Plan" -
NCP), Podem ser considerados como PRPs: os geradores de resíduos, os proprietários atuais

e antigos das instalações onde foram manejadas, depositadas ou armazenadas substâncias

perigosas, assim como as emprersas que tenham aceitado resíduos perigosos para seu

transporte (LEE, 1 997).

O processo de identificação, investigaçäo e recuperaçäo de áreas contaminadas no CERCLA é

constituído pelas seguintes etapas, conforme apresentado em LEE (1997):

o inicialmente é fe¡ta a identificação do local e a avaliação inicial, nas áreas com a presença

de substâncias perigosas indicadas por relatórios federais, estaduais ou até mesmo por

denúncias dos cidadãos, Em seguida as áreas indicadas são registradas no

"Comprehensive Environmental Response and Liability System" - CERCLIS, que é o

inventário do CERCLA;

nas áreas reg¡stradas no CERCLIS, a USEPA deve realizar uma Avaliaçäo Preliminar

("Preliminar Assessement" - PA), por meio da utilização de dados ex¡slentes sobre a área e

inspeçäo ao local, Caso estes dados indiquem que a área poderá representar riscos

significativos, pode ser necessária a realização de investigaçöes adicionais para coletar

informaçöes sobre as substâncias perigosas presentes no local e os possíveis receptores

humanos e ambientais, além das vias de propagação dos contaminantes;

estas informaçöes são utilizadas no "Hazardous Ranking System" (HRS), sistema

utilizado parc ptiorizaçáo das áreas contaminadas, para que cada área receba uma
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pontuação, que leva em consideraçäo a toxicidade das substâncias, a localização dos

receptores, os caminhos de exposiçäo e o risco para a cadeia alimentai humana, para o ar

e para as águas subterrâneas. Uma área é incluída na "National Priority List" (NPL) quando

a pontuaçåo obtida no HRS supera o valor 28,5;

. após a inclusäo na NPL são realizadas investigaçóes detalhadas na área visando

determinar a natureza e extensão da distribuição das substâncias perigosas na área e as

rotas de exposição, sendo esta etapa denominada lnvestigação para Remediaçäo

("Remedial lnvestigation" - Rl);

. quando as informaçóes coletadas na Rl sáo consideradas suficientes, parte-se para a

realização do Estudo de Viabilidade ("Feasibility Study - FS), que visa avaliar e selecionar

as melhores alternat¡vas para remediar uma área contaminada. Como resultado do

processo conhecido como RI/FS devem ser definidos os níveis de concentração dos

contaminantes, que a área deverá apresentar após a execução da remediação. Vários

critérios são utilizados para este fim, incluindo a definição dos Requer¡mentos Aplicáve¡s

ou Relevantes e Apropriados ("Applicable or Relevant and Appropriate

Requeriments" - ARARS), o que significa que a remediaçäo deverá ating¡r concentrações

estabelecidas em legislação federal ou estadual; considerar a proteçåo da saúde humana e

do meio ambiente (avaliação de riscos); considerar a opinião da comunidade e aceitação do

governo estadual. Além destes fatores, a remediação deve ser economicamente viável.

Segundo a AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS - ASTM (1996), os níveis

a serem atingidos, ou os objetivos da remediação de solos e águas subterråneas

contaminadas, têm sido definidos aplicando-se diferentes critérios, desde a aprovação do

CERCLA e também do RCRA. Estes critérios são:

a limpeza da área até os níveis de concentraçäo natural ("background") serem atingidos;

limpeza até níveis estabelecidos pelos limites de detecção;

l¡mpeza até níveis näo detectados pelos métodos analíticos;

limpeza até níve¡s estabelec¡dos pela capacidade da melhor tecnologia disponível de

remediação;

limpeza até níveis estabelecidos por precedentes, por exemplo, registros de decisões em

áreas do "Superfund", decisöes de autoridades em locais similares, etc.;
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. limpeza até níveis de padrões existentes ou guias, por exemplo Níveis Máximos de

Contaminação (MCLs) estabelecidos no "Safe Drinking Water Act", níveis de açäo no

Regulamento de Ação Corretiva do RCRA, etc.;

limpeza até níveis de proteção individual de exposição potencial, como os estabelecidos

por estudos de avaliação de risco à saúde;

combinação destes critérios.

Nos Estados Unidos outros programas são destinados à remed¡ação de áreas contaminadas,

como o próprio "Resource Conservation and Recovery Act" (RCRA), que possue programas de

açäo corretiva para propriedades industriais ativas, além de vários programas estaduais, que

incluem instalações federais do Departamento de Defesa e Energia. Mais de 40 estados

possuem seus próprios programas para locais que não estão sendo endereçados pelos

esforços federais. A extensão global do problema da remediação de áreas contaminadas nos

Estados Unidos é enorme, mesmo que as discussões correntes sobre intervenções expeditas,

visando a adequaçäo ao uso do solo ou a realizaçáo de remediaçåo tratando-se apenas os

locais com concentração mais elevadas de contaminantes ("hot spots"), o custo final para

recuperaçäo das áreas cadastradas såo estimados em dezenas de bilhóes de dólares

(KOVALICK; KINGSCOTT, 1995).

Como exemplo significativo pode-se citar o Programa "Underground Storage Tanks"

("UST"), que faz parte do RCRA, em seu subtítulo l, decretado em 1984, para controlar e

prevenir vazamentos e derramamentos em tanques subterrâneos de armazenamento. O

subtítulo I se dirige a tanques que armazenam substâncias regulamentadas, incluindo gasolina,

óleo cru e outros derivados de petróleo, e substâncias perigosas definidas pelo Programa

"Superfund" (NARDI, I997).

Segundo NARDI (1997), desde 1984, um grande volume de recursos têm sido aplicado para a

limpeza de solos e águas subterrâneas contaminadas. Em um estudo foi estimado que, no

período de 2 anos, até março de 1995, mais de 5 bilhões de dólares foram gastos pelo governo

e indústria na remediação de áreas contaminadas por vazamentos em tanques subtenâneos,

sendo necessários 35 bilhões de dólares para remediar as áreas resiantes.

Segundo LAGREGA et al. (1994), o "Superfund" é apenas um dos programas existentes nos

Estados Unidos cujo objetivo está voltado para a remediaçäo de áreas contaminadas. Outros

programas podem ser citados, além do Programa "UST":
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programas voluntários realizados pela ¡nic¡at¡va privada para ev¡tar a entrada nos

programas federais;

programas estaduais;

programas de açåo corretiva em áreas ativas e desativadas de tratamento, armazenamento

ou disposição de resíduos regulamentadas pelo RCRA;

programas federa¡s do Departamento de Defesa e do Departamento de Energia;

remediação de áreas contaminadas requeridos por alguns estados, antes que a

transferência legal de uma propriedade possa ocorrer.

4.3.2. Holanda

A descriçåo da política de prevenção à contaminação e remediação dos solos contaminados da

Holanda é apresentada a seguir de forma resumida, tendo como base o artigo de VAN

HARDEVELD et al.(1 995).

Na Holanda a Lei Provisória para a Limpeza dos Solos, de'1983, e a Lei para a Proteção

do Solo, de 1987, regulamentam as medidas necessárias à prevençäo da contaminaçäo do

solo e a adoçäo de medidas para a remediação de solos contaminados.

Na legislaçäo holandesa é dado grande destaque para as medidas preventivas, gue se

baseiam nas licenças ambientais exigidas pelos órgäos provinciais e municipais para várias

tipos de atividades industriais. Um novo guia para o estabelecimento de tecnologias e medidas

para a prevenção da contaminação do solo está sendo desenvolvido para aux¡liar na aplicaçäo

das licenças, v¡sando orientar a execução do projeto das novas instalações. Assim, espera-se

o melhorar as condições dos pisos, pavimentos, sistemas de coberturas, transporte de

efluentes, tubulaçöes em geral, monitoramento da qualidade dos solos e das águas

subterrâneas e avaliação de riscos potenciais.

A base para o planejamento e adoçáo de medidas corretivas é a utilizaçäo dos sistemas de

gerenciamento em regiões geográficas específicas, isto é, nas províncras e municipios. As

informações obtidas a partir dos procedimentos estabelecidos para o gerenciamento são

utilizadas para:



informar o público e empresas sobre a qualidade do solo e as restrição ao seu uso, como

por exemplo, passivos ambientais prejudiciais ao processo de transferência de

propriedades;

dar suporte ao planejamento e desenvolvimento das regiões, visando garantir o uso

sustentável do solo de uma forma aceitável pela sociedade;

estabelecer prioridades para a adoção de medidas corretivas em áreas contaminadas;

estabelecer procedimentos para conceder licenças para construções, considerando as

necessidades de remediação dos solos contaminados;

preven¡r a contam¡nação de solos limpos.

a

a

Os conhecimentos ou informações adquiridas são registradas em inventários visando, por

exemplo, confeccionar mapas dos locais identificados e investigados, da qualidade do solo e

de vulnerabllidade, que são a base para a tomada das decisões relativas å adoçäo de medidas

corretivas em áreas prioritárias.

O conceito central da política holandesa é a restauraÇão das propriedades funcionais do solo

para o homem, flora e fauna (conceito da "multifuncionalidade"), isto é, implica que o objetivo

da remediação, a longo prazo, é atingir as concentrações natura¡s.

Em funçäo de problemas técnicos e econômicos, nem sempre é possível atingir as

concentraçôes naturais a curto prazo requerendo-se, por exemplo, que os contaminantes

sejam isolados e imobilizados. Neste caso as propriedades multifuncionais näo såo

restauradas.

O custo da aplicação das medidas prevent¡vas e corretivas såo pagas pela pessoa que realiza

o ato de poluir. O poluidor, o proprietário ou o usuário são as partes que podem ser indicadas

como responsáveis primários pela contaminação. O governo pode ser indicado nos casos onde

não pode ser identificado o responsável pela contaminaçåo.

O governo provincial ou municipal avalia as propostas de remediação e negocia as soluçöes

caso a caso, de acordo com criténos estabelecidos na legislaçäo e pelas autoridades. Durante

a remediação o governo atua como fiscal dos trabalhos de remediaçäo.

Outros agentes ser envolvidos no processo, desenvolvendo projetos para o reaproveitamento

de áreas contaminadas, assumindo os custos de remediaçáo, que poderão ser cobrados

posteriormente do poluidor.
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Existem dois tipos de valores padrão para solo e águas subterrâneas na Holanda: os valores

alvo ("target value") e os valores de intervenção. Estes valores substituíram os valores

conhecidos anteriormente como valores ABC,

Os valores alvo indicam as concentrações a serem atingidas, como objetivo da remediação,

Os valores de intervenção indicam o nivel acima do qual uma contaminação pode ser

considerada grave. Ëles são os sucessores do antigos valores C. Se estes valores são

ultrapassados em uma área, deverá ser determinada a urgência da implantaçäo das medidas

corretivas,

De acordo com a Lei de Proteção do Solo da Holanda, em seu Plano da Política Ambiental

Nacional 2, foi estabelecido que a presente geração não deve deixar como herança nenhum

passivo ambiental significativo.

Desta forma, os passivos ambientals atuais devem ser reduzidos ou eliminados para

proporções aceitáveis atê 2015, quando os casos denominados urgentes de contaminação

deverão ter sido remediados ou controlados, além terem sido implantadas medidas de controle

nos casos não urgentes de contaminação.

Desde 1 de janeiro de 1995, um sistema foi colocado em funcionamento na Holanda para

estabelecimento da urgência de remediação. O sistema é baseado no risco atual para o

homem e ecossistemas, além do risco relacronado ao avanço da contaminação,

Um critério volumétrico está associado aos valores de intervenção na definição de uma área

contaminada. Para confirmar a existência de uma contaminação considerada grave no solo, a

concentraçäo média do contaminante, em um volume mínimo de 25 metros cúbicos de solo,

deve exceder o valor de intervenção. No caso da contam¡nação das águas subterrâneas,

necessita-se de um volume mínimo superior a 100 metros cúbicos.

Entretanto DEPA (1997) cita que na Holanda, no ritmo em que a remediação das áreas

contaminadas está sendo realizada, apenas 20% dos problemas serão resolvidos em uma

geração. Desta forma, estäo em pauta, atualmente na Holanda, propostas para melhorar a

velocidade do processo de remediação, como por exemplo:
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. fortalecer a necessidede de abordagens preventivas, .visando evitar a geração de novas

áreas contaminadas;

. integrar o processo de remediação de áreas contaminadas aos projetos de

desenvolv¡mento de novas áreas residenciais ou de renovação de áreas industriais (o que

implica em considerar o princípio da "apt¡dão para o uso" futuro como objetivo da

remediaçåo);

o criar novas formas de financiamento para a remedlação de áreas contaminadas;

. pesquisar e aplicar recursos em novas tecnologias de remediação, mais efetivas e mais

baratas.

4.3.3. Alemanha

De acordo com a Constituiçäo Federal da Alemanha, os estados têm a competência para

implementar a remediaçäo de áreas contaminadas. Os estados devem garantir que as áreas

suspeitas de contaminação sejam registradas, que os riscos sejam avaliados e que, se

necessário, medidas de remediação sejam realizadas, Os Estados devem arcar com as

despesas para a execuçäo destas atividades se o responsável pela área contaminada nåo for

identificado (BIEBER; FRANZIUS, 1998).

Em funçäo deste fato, os estados criaram suas próprias legislaçöes, estabelecendo-se

diferentes formas para lidar com os problemas relacionados às áreas contaminadas. Várias

listas de áreas a serem remediadas foram confeccionadas, utilizando-se diferentes cr¡térios de

seleçäo. Várias listas de padröes de qualidade dos solos e águas subterrâneas foram criadas

nos diferentes estados, com o objetivo de definir as concentrações indicativas da presença de

contaminação e as necessidades de investigação e remediação. A criação da Lei Federal de

Proteção do Solo (" Bodenschutzgesetz"), que passou a vigorar em 1999, proporcionará a

unificação da forma de atuação em relação às áreas contaminadas. Nesta Lei, o princípio do

"poluidor pagador" também é aplicado, ou seja, a pessoa que causou a contaminação é

responsável, inclusive o sucessor. Ao lado do poluidor, o proprietário, usuário e locatário

também podem ser considerados responsáveis (SANDEN; FREIER, 1998).

A Lei de Proteção do Solo unifica também as definições para os termos áreas suspeitas de

contaminação ("Altlastenverdächtige Flächen") e áreas contaminadas ("Altlasien") na Alemanha

(CETËSB, 1999). Desta forma, as áreas suspeitas de contaminaçäo são definidas como todas

as áreas de disposiçäo de resíduos desativadas ("Altablagerungen") e áreas industriais e
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comerciais desativadas, nas quais foram utilizadas substâncias que representam risco

ambiental ("Altstandorte").

As áreas contaminadas são definidas como áreas de disposição de resíduos desativadas e

áreas industriais e comerciais desativadas que podem causar poluiçäo do solo ou outros riscos

para o bem estar público e individual.

Os aspectos centrais da Lei de Proteçåo de Solo säo:

¡ as áreas suspeitas de contaminaçåo devem ser identificadas, avaliadas e investigadas pelo

órgão público responsável;

. o responsável pela contaminação deve realizar a remediação;

. o responsável pela contaminação deve elaborar um plano de remediação;

. o público em geral deve ser informado sobre os problemas gerados pelas áreas

contaminadas.

Segundo BIEBER; FRANZIUS (1998), a Lei de Proteção do Solo estabelece três categorias de

padrões ou critérios de qualidade dos solos a serem utilizados para a tomada de decisöes. O

primeiro nível (nível de ação) indica que investigaçöes adicionais náo são necessárias, quando

as concentrações dos contaminantes determinadas na área suspeita de contaminação não

ultrapassam este nível; o segundo nível (nível de investigação) indica a necessidade de

investigações adicionais na área para avaliar a extensão da contaminação e verificar a

existência de riscos; e o terceiro nível (nível de precaução) indica a existência de riscos e,

portanto, a necessidade de adoção de medidas correiivas.

Outras leis federais e estaduais alemãs, apresentadas a seguir, estäo relacionadas e são

aplicadas nos casos de contaminação dos solos e águas subterrâneas (CETESB, 1999),

A Lei Federal de Circuito Econômico e de Resíduos Sólidos("Kreislaufwirtschafts und

Abfallgesetz"), que entrou em vigor em outubro 1996 e substituiu a Lei de Resíduos Sólidos

de 1986, tem importância no processo de remediação de áreas contaminadas, pois o solo

contaminado é classificado como residuo sólido ("Abfälle"), devendo receber os mesmos

cuidados aplicados a estes.

A Lei Federal de Construçöes ("Baugesefzbuch") é a base legal para as execuçäo das

construçöes civis na Alemanha, e estabelece os instrumentos do planejamento urbano: o Plano
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Diretor Munìcipal ("Flächen nutzungsplan") e o Plano Específico de Uso do Solo

(" Bebau ungsplan"). Esta Lei tem grande importância na recuperação das antigas regiões

industriais. Nestes planos é obrigatórìo registrar e considerar as áreas contaminadas.

A Lei de Avaliação de lmpacto Ambiental ("Gesetz über die Umweltverträglichkeit"), de

1990, possui interface com a problemática das áreas contaminadas no licenciamento das

instalações construídas para a realização da remediaçáo de áreas contaminadas, como por

exemplo, instalaçöes para tratamento de solo e águas subterrâneas contaminadas, que devem

ser aprovadas pelo poder púbìico baseando-se nesta Lei.

Na Alemanha dez estados estabeleceram seçöes especia¡s sobre áreas coniaminadas em

suas leis de resíduos sólidos, como por exemplo, o Estado da Saxônia, que criou a Lei de

Circuito Econômico de Resíduos e de Proteção de Solo e o Estado de Hessen, que

estabeleceu a sua Lei Estadual de Areas Contaminadas.

A Lei Estadual de Áreas Contaminadas de Hessen é considerada a mais detalhada e

avançada com respeito a atuaçäo sobre as áreas contaminadas, incluindo procedimentos para

a identificação de áreas suspeitas e contam¡nadas, para a identificaçäo do responsável pela

contaminação, quem é que deve arcar com os custos da remediação, para o cadastramento de

áreas contaminadas e na definição das competências dos órgãos públicos.

Na Alemanha, a recuperação de antigas áreas industriais tem atraído recursos, como aqueles

provenientes do Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu ("European Regional

Development Fund" - ERDF), que tem estimulado as atividades de remediaçäo em uma escala

regional, O esquema do fundo é estruturado de uma forma onde as principais

responsabilidades estão com os parceiros envolvidos na remediação, isto é, a comunidade

local, os investidores, e o público em geral, Como apenas uma parte dos custos da remediação

säo subsidiados pela União Européia a criação de uma variedade de modelos de

gerenciamento são estimulados, nos quais a parceria pública/privada tem provado ser um

modelo de sucesso, como ocorre no Distrito do Ruhr na Alemanha (GENSKE; NOLL, '1995),

A reciclagem de antigas áreas industriais é um mercado consolidado em certos estados

alemäes. No estado alemäo de "Nordrhein - Westfalen", por exemplo, a remediaçåo de 525

áreas industriais em 217 cidades foi financiada com a quantia de '1 .1 bilhäo de Euros (no

período de 1980 - 1994). Dos 6304 hectares de áreas remedìadas, 7 0o/o foram vendidos no

final de '1993, pr¡ncipalmente para investidores privados. É estimado que cerca de 4 bilhöes de
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Euros têm sido investidos em remediaçåo de áreas contaminadas industriais abandonadas

neste estado, gerando 87.000 novos empregos (GENSKE; NOLL, 1995).

4.3.4 Bresil

Segundo SANCHEZ (1998), no Brasil nåo existe uma política específica, visando resolver a

problemática das áreas contaminadas. Nos diversos casos existentes, tenta-se aplicar as leis

vigentes, apresentadas a seguir, que em geral não possuem ferramentas específicas para

tratar a questão.

A Lei Federal 6.938/81, regulamentada pelo Decreto 99.274190, define a Política Nacional do

Meio Ambiente, e regulamenta a estrutura administrativa de proteçäo e de planejamento

ambiental. Esta Lei introduz alguns instrumentos de planejamento ambiental e determina a

necess¡dade de recuperação da qualidade ambiental, incluindo, por exemplo, a necessidade de

se recuperar áreas degradadas e determinar a responsabilidade e penalidades para o

responsável, nos casos de poluiçäo. Desta forma, esta Lei poderia ser utilizada considerando-

se as áreas contaminadas como um tipo de área degradada. De acordo com a Lei, o

responsável pela poluiçäo tem o dever de reparar os danos causados por suas atividades, ao

meio ambiente ou a terceiros, ou pagar indenização correspondente.

A Lei Federal 6.766/79 define as competências do estado e do município sobre a questão do

parcelamento do solo, podendo esta ser um instrumento importante na interface entre as

áreas contaminadas e o desenvolvimento urbano. De acordo com esta Lei não é permitido o

parcelamento do solo em áreas poluídas.

A nova Lei da Natureza, 9.605/98 (Crimes Ambientais), além do poluidor ser obrigado a

promover a recuperação ambiental, impõe multas e penas para quem causar poluição de

qualquer natureza que possa provocar, entre outros, danos à saúde pública, tornar uma área

urbana ou rural imprópria para a ocupaçäo humana e causar poluição hldrica.

A Lei 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, visa assegurar a

disponibilidade da água em padrões de qualidade adequados ao seu uso e integrar a gestão

dos recursos hídricos à geståo ambiental.
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No Estado de São Paulo a Lei 997/76 dispõe sobre o Gontrole da Poluição Ambiental,

proibindo o lançamento de poluentes nas águas, no ar e no solo. Considerando as áreas

contaminadas como fonte permanente de poluentes do solo, da água e do ar, a Lei deve ser

aplicada exigindo medidas adequadas pelo Poder Executivo autor¡zado.

No Decreto 8.468176, que regula a Lei 997176 são colocadas as atribuiçöes da CETESB como

órgão executivo. Considerando-se as áreas contaminadas como fator nocivo ao meio

ambiente, esta Lei estabeiece uma base legal que poderia ser utilizada no processo do

identificação de áreas contaminadas e na avaliação dos riscos,

A nova Lei 9.509/97 dispöe sobre a Polít¡ca Estadual de Meio Ambiente, seus fins e

mecanismos de formulação e aplicação. Esta Lei estabelece a necessidade de adoção de

medidas visando a prevenção e recuperação do meio ambiente degradado, informar a

populaçäo sobre o nível da poluição e a obrigar o poluidor a recuperar os danos por ele

causados.

A Lei 6.134/88 dispöe sobre a Preservação dos Depósitos Naturais de Águas

Subterrâneas. O Decreto 32.955/91, que regulamenta a Lei, impöe que as atividades ligadas

ao manejo de resíduos devem ser conduzidas de modo a não poluir as águas subterrâneas e

apresenta regulamentos para projetos de disposições de resíduos no solo, bem como a

obr¡gação de monitoramento pelo empreendedor e a obrigação de remediação em casos de

alteraçöes na qualidade da água.

A Lei 9.999/98, que altera a Lei 9472196, disciplina o uso de áreas industrias e estabelece que

poderão ser admitidos novos usos em zonas ìndustr¡ais que tenham se descaracterizado, como

usos residenciais, comerciais, de prestação de serviços e institucional, desde que não haja

contaminação na área, o que deve ser atestado pelo órgão ambiental estadual (CETESB) por

meio de um parecer técnico. Esta Lei poderá ter aplicação importante no reaproveitamento de

áreas industriais abandonadas.

Outras leis estaduais têm relaçäo com o problema de áreas contaminadas:

o Lei 898/75, Legislação de Proteção dos Mananciais Metropolitanos. Esta lei foi

substituída pela nova Lei Estadual de Proteção dos Mananciais, aprovada em 14110197

(Lei número 9866/97).
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Lei 1.817178, que estabelece os objetivos e as diretrizes .para o desenvolvimento

industrial metropolitano e disciplina o zoneamento industrial;' a localização, a

classificação e o licenciamento de estabelecimentos industriais na RMSP;

Lei 7.663/91, que estabelece normas de orientaçäo à Política de Recursos Hídricos, bem

como ao Sistema lntegrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

Lei 7.750192, que dispõe sobre a Política de Saneamento.

SANCHEZ (1998) propõe sugestöes para a elaboraçäo de uma política de áreas

contaminadas, inspiradas na observação das experiências estrangeiras e na experiência

brasileira adqu¡rida na aplicaçäo da Legislação sobre Recuperação de Áreas Degradadas

pela Mineração (decreto 97.632189), esta última, segundo este autor, como exemplo a não ser

seguìdo. Desia forma, uma legislação ou política de áreas contaminadas deve abordar os

aspectos corretivos, preventivos e proativos do problema.

A proposta de abordagem corretiva apresentada por SÁNCHEZ (1998), concorda com a

proposta apresentada pela CETESB (1999), que estabelece que a base fundamental para a

atuação segura sobre as áreas contaminadas seria uma lei específica no nível estadual,

sintonizada com as legislações municipais. Por exemplo, no município de São Paulo, existem

vários instrumentos legais que podem serem util¡zados para a resoluçåo dos problemas

gerados pelas áreas contaminadas:

a

a

Lei Orgânica do Município;

Código de Meio Ambiente (em elaboração);

Plano Diretor;

. Lei de Zoneamento Urbano

Segundo CETESB (1999), a proposta de lei de áreas contaminadas deve conter basicamente

os seguintes aspectos:

definição do universo de atuação, ou seja, estabelecer as definiçöes de áreas

potenc¡almente contaminadas, áreas suspeitas de contaminaçåo e áreas contamìnadas;

estabelecer os objetivos básicos a serem atingidos pela lei, ou seja, adotar o princípio de

que a realização da remediaçåo de uma área deve viabilizar seu uso futuro, ou adotar o

princípio de que devem ser restauradas as condições de multifuncionalidade?

definir os órgãos competentes e suas atribuições;
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definir os procedimentos e regulamentos pelos quais as áreas contaminadas são

identificadas, avaliadas, investigadas e remediadas;

geração e administração, pelo órgão competente, de um cadastro de áreas potencialmente

contaminadas, áreas suspeitas de contaminação e áreas contaminadas, cujos dados

subsidiarão as decisões para o estabelecimento de ações corretivas nas áreas

contaminadas, o planejamento urbano, os processos para aprovação de projetos, a

transferência de propriedades e/ou mudança do uso do solo, além de tornar pública a

localizaçäo destas áreas;

procedimentos pa'a a definição dos responsáveis (poluidores, proprietários, ex-

proprietários, acionistas, empresários, gerentes de empresas e agentes financiadores, etc.);

estabelecer as obrigaçöes do responsável/causador e do órgão competente;

definição dos procedimentos para definição das responsabilidades sobre os custos da

investigação e remediação das áreas contaminadas;

criação e administraçåo de recursos financeiros destinados à investigação e remediaçáo de

áreas contaminadas;

colaboraçåo entre o órgão estadual competente e os órgãos públicos municipais;

criação de canais de comunicação com a populaçåo.

a

a

A título preventivo SANCHEZ (1998) sugere:

definiçäo de procedimentos lega¡s de responsabilização penal pela contaminação de solos

e águas subterrâneas;

exigência de garantias financeiras para a recuperaçäo de áreas contaminadas como

condição para a implantaçåo de certas atividades como mineraçåo, disposição de resíduos

e certas atividades industriais e comerciais;

. emprego de procedimentos sistemat¡zados para desativação de indústrias.

Sob a perspectiva proativa, SANCHEZ (1998) sugere:

. a melhoria dos procedimentos de licenciamento ambiental, levando em conta o ciclo de vida

do empreendimento;

. o planejamento da desativaçäo de certos tipos de empreendimento, prevenindo-se a

criação ou ampliação dos passivos ambìentais.

No Estado de Säo Paulo, uma ação sistemática voltada à identificaçäo e avaliaçäo de áreas

contaminadas teve início em 1993, por meio do projeto de cooperação técnrca desenvolvido
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pela CETESB e a Sociedade Alemã de Cooperação Técnica - GTZ ("Gesellschaft fiir

Technische Zusammenarbeif' GTZ) sob contrato com o Ministério de Desenvolvimento e

Cooperação Econômica da Alemanha.

Entre os produtos daquele projeto pode-se citar a estruturação do primeiro cadastro de áreas

contaminadas do país, o qual contempla inicialmente a Regiäo Metropolitana de São Paulo

(RMSP) e o desenvolvimento de metodologia de gerenciamento de áreas contaminadas, que

poderá ser a base para uma proposta de legislaçåo específica para áreas contaminadas no

Estado de São Paulo.

O presente estudo é um dos produtos do projeto e teve como objetivos o desenvolvimento da

metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas, o fornecimento de dados para o

cadastro de áreas contaminadas da CETESB, além da aplicação da metodologia na bac¡a

hidrográfica do reservatório do Guarapiranga.

4.4. lnvestigação e remediação de áreas contaminadas

Segundo BYRNES (1994), a caracterizaçäo de uma área envolve uma grande quantidade de

disciplinas incluindo geolog¡a, hidrologia, hidrogeologia, química, biologia, engenharia,

estatística e outras. A caracter¡zação da área é realizada por me¡o de vários tipos de

investigaçåo, visando a coleta de dados na área contaminada.

A escolha das técnicas de investigação de uma área contaminada é realizada em função das

características específicas de cada área a ser estudada, Entretanto, alguns procedimentos

gerais são aplicáveis.

lnicialmente, sáo levantados dados existentes sobre a geologia, pedologia, hidrogeologia, e

outros, visando indicar as características do fluxo das águas nas zonas não saturada e

saturada na área a ser investigada, com o objetivo de definir os meios pelos quais os prováveis

contaminantes irão se propagar, além de se definir os métodos de perfuraçäo e amostragem

que poderão ser utilizados para coleta de amostras de solo e/ou água (superficial ou

subterrånea). Em seguìda devem ser identificadas e determinadas as características dos

contaminantes presentes, ou provavelmente presentes na área. A identificação dos

contamìnantes pode ser executada realizando-se, por exemplo, um Ievantamenio histórico da

área, utilizando-se várias fontes de informaçäo, como por exemplo, registros de matérias
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primas e resíduos gerados, além da interpretação de fotografias, para localizar as áreas onde

estes eram manipulados, aplicados ou dispostos (NICHOLSON; SMYTH, 1994).

Em função dos resultados obtidos nos levantamentos, são planejadas e executadas
investigaçöes, utilizando-se de métodos indiretos e d¡retos para caracterizaçáo da

contam¡nação nos diferentes compartimentos, definindo-se, desta forma, o seu posicionamento

e taxa de propagação e as concentraçöes que atingem os receptores ou bens a proteger

(LAGREGA et al., 1994).

Os métodos indiretos säo utilizados para medir parâmetros, que estão relacionados com as

informações de interesse, enguanto que os métodos diretos implicam na realizaçáo de

sondagens, amostragens e testes para coletar as informações de interesse. como exemplo de

métodos indiretos, podem ser ciiados os métodos geofísicos de investigação, como a

eletrorresistividade, eletromagnéticos, sísmica e radar de penetraçåo do solo (usEpA, 1993b).

os métodos diretos consistem da execução de sondagens, amostragens, e testes utilizados
para definir as propriedades dos solos, das rochas e outros tipos de materiais, além das

concentrações dos contaminantes. Amostragens de águas subterrâneas podem ser realizadas

utilizando-se vários tipos de poços de monitoramento; águas da zona não saturada podem ser

amostradas por meio de lisímetros de sucçäo, e amostradores de drenagem livre, por exemplo.

Diferentes métodos de perfuração, conjugados com diferentes tipos de amostradores, podem

ser utilizados para a execução das amostragens e instalaçåo de equipamento para a realização

das mesmas. Como exemplo de métodos de perfuraçåo, podem ser citados os métodos de

percussäo, os métodos rotativos, trado oco, entre outros_ (USEPA, 1993b).

Vários testes para determinação de parâmetros hidrodinâmicos podem ser realizados para

determinar a condutivìdade hidráulica, como por exemplo, os testes de bombeamento e .slug

tests". Para amostragem de solo ou materiais da zona não saturada, vários tipos de

amostradores podem ser utilizados, como por exemplo, trados manuais para coleta de amostra

deformadas para análises químicas e trados tipo meia-cana associados a percussão para

retirada de amostras indeformadas, para determinaçäo de parâmekos hidrodinâmicos, como

densidade, porosidade e curva de retençäo de água (USEPA, 1993b).

Segundo LAGREGA et al. (1994), uma área contaminada nunca será totalmente caracterizada,

devendo-se considerar as incertezas levantadas durante a fase de investigação na confecção

do plano de remediaçäo, e identificar parâmetros que possam ser monitorados durante, por
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exemplo, a execução da remediação, para avaliar as conseqúências destas incertezas,
propondo-se ações para solucionar os problemas.

Normalmente, com base nos dados obtrdos na investigação da área são realizados estudos de
avaliaçåo de riscos, cujos resultados são aplicados para decidir a necessidade de eliminar ou

reduzlr os riscos impostos pela presença de uma área contaminada. Caso seja constatada uma

destas necessidades, um plano de remediação deve ser desenvolvido. Desta forma, os dados

coletados durante a investigação devem basicamente descrever a fonte de contaminação, as

vias de transporte de contaminantes e o grau que os receptores ficam expostos ou podem ficar
expostos (LAGREGA et al., 1994).

Bas¡camente, três abordagens são utilizadas no planejamento da remediação em uma área

contaminada (USEPA, 1998):

. mudança do uso definido da área para minimizar o risco;

. remoçäo ou destruição dos contaminantes para a eliminação do risco;

. redução da concentração dos contamínantes ou contenção desses para eliminar ou

minimizar risco.

A estratégia de remediação proposta para uma determinada área pode combinar estas três

abordagens.

segundo LAGREGA et al. (1994), os objetivos da remediação de uma área contaminada são

definidos de vár¡as formas. Existem pelo menos quatro formas para estabelecer os objetivos da

remediaçäo: baseando-se em iimites estabelecidos por lei, em análises de risco específica para

cada caso, em limites estabelecidos em função dos valores naturais, e em limites estabelecidos

em função das tecnologias de remediaçäo disponíveis,

Em geral, a aplicabilidade de um método de remediaçäo depende de vários fatores, como por

exemplo, as características do meio contaminado, características dos contaminantes, objetivos

da remediação, localização da área, tempo e recursos disponíveis.

Durante as últimas décadas várias técnicas de remediação do solo e águas subterrâneas foram

desenvolvidas em vários paÍses. É uma área de intensa pesquisa, com a busca de técnicas

cada vez mais efìcientes e de custo mais baixo.
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Em geral, as técnicas de remediaçäo de uma área baseiam-se em dois princípios básicos. se
existe uma fonte de contaminaçäo atrva, medidas corretivas para o controle desta fonte
deverão ser tomadas para eliminar ou minimizar a emissão de contaminantes. Por outro lado,

os solos e águas subterrâneas contaminados devem receber tratamentos, visando reduzir os

níveis de concentração dos contaminantes, Desta forma, as técnicas de remediação podem ser

divididas basicamente em técnicas de controle das fontes de contaminaçäo e técnicas para o
tratamento dos meios afetados (FETTER, 1993).

As medidas de controle das fontes de contaminaçáo incluem a escavaçäo e remoção de solos

contaminados, resíduos, e outros materiais, que podem ser tratados fora da área. dispostos em

um aterro industrial, serem incinerados, e outras (FETTER, 1gg3).

A fonte de contaminação também pode ser isolada pela construção de paredes, bases e
coberturas impermeáveis, utilizando-se diferentes tipos de materiais como mistura de solo e

bentonita, concreto misturado com polímeros, placas de aço, e outros. As coberturas podem

ser feitas utilizando-se um arranjo de mantas plásticas, materiais permeáveis e semi-
permeáveis, como solo argiloso e areias, visando evitar a infiltração de água na fonte de

contaminação (FETTER, 1 993).

Para isolar ou conter a fonte de contaminação ou uma pluma de contaminação, podem ser

utilizados sistemas de controle hidráulico, ou seja utilizar poços de bombeamento e reinjeção

estrategicamente posicionados (LAGREGA et al., 1994).

A técnica mais ut¡lizada para o tratamento das plumas de contaminação das águas

subterrâneas é o sistema conhecido como "pump and treat" (sistema de bombeamento e

tratamento). Neste sistema as águas subterrâneas contaminadas são bombeadas, por meio de

poços de bombeamento, projetados para englobar todo o volume da pluma de contaminação

(zonas de captura), A água contaminada bombeada deve ser tratada, utilizando-se diferentes

sistemas de tratamento, cuja escolha dependerá das características dos contam¡nantes

(usEPA,19e5).

Por exemplo, de forma simplificada, o tratamento de contaminantes inorgânicos, pode ser

realizado pela alteração de pH da água, proporcionando a precipitaçäo de metais ou remoção
por troca iônica para tratar águas com nitratos (FETTER, 1993).
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Para tratar águas subterråneas contaminadas por compostos orgânicos voláte¡s são ut¡lizados

torres de "air stripping", onde a água contaminada é aerada pela passagem de ar e contato

com o material de enchimento, proporcionado a volatilização dos compostos, que por sua vez

são tratados com carvão ativado e, poster¡ormente, os gases lançados para a atmosfera,

obedecendo-se padrões de lançamento (FETTER, 1993).

As águas subterrâneas contaminadas com substâncias orgânicas menos voláteis podem ser

tratadas utilizando-se carväo ativado para adsorver estes contaminantes, ou utilizar métodos

biológicos para sua degradação (LAcREGA et al,, 1994).

Os métodos de biorremediação podem ser utilizados em conjunto com o método "pump and

treat", realizando-se o bombeamento das águas subterrâneas, tratando-as em superfície e

reinjetando a água tratada adicionando-se nutrientes para acelerar a biodegradação dos

contaminantes pelos microorganismos nativos (FETTER, 1993).

A remoção da fase livre menos densa que a água, normalmente, é executada associada aos

sistemas "pump and treat", utilizando sistemas de bombeamento duplo, colocando-se uma

bomba para proporcÌonar o rebaixamento do nível d'água, para capturar as plumas de

contaminaçäo em fase livre e dissolvida, e outra bomba para bombear exclusivamente o

produto em fase livre (FETTER, 1993).

Entre as técnicas de tratamento de solos ou zona não saturada contaminada por compostos

orgânicos voláteis, destaca-se a extraçäo de vapores do solo, que consiste do bombeamento

de vapores da zona não saturada por meio de poços ou trincheiras de extração (aplicaçäo de

vácuo). Para conirolar o fluxo de vapores podem ser instaìados poços de injeção de ar. Além

da remoção dos vapores presentes na zona náo saturada, a extração de vapores do solo pode

auxiliar na remoção de fase livre presente na zona näo saturada e na franja capilar. Os vapores

bombeados devem ser tratados, lançados na atmosfera, após tratamento ou reinjetados na

zona nåo saturada (USEPA, 1995).

O método de extração de vapores do solo pode ser utilizado em conjunto com várias outras

técnicas, como por exemplo a de "arr sparging", ou "biosparging", que cons¡te na injeção de ar

e nutrientes, por meio de poços, na zona saturada, visando remover compostos orgânicos

voláteis da água subterrânea e acelerar sua b¡odegradaçäo. Os vapores geradôs são

transferidos para a zona não saturada, sendo retirados pelo sistema de extração de vapores do

solo (USEPA, 1995).
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Existem outras técnicas de remediação dos solos e águas subterrâneas os quais näo são

retirados para tratamento, constituindo os chamados sistemas passivos,

Por exemplo podem ser citados o sistema "funel and gate", desenvolvido na Universidade de

Waterloo do Ganadá, onde a pluma de contaminação das águas subterrâneas é direcionada,

utilizando-se barreiras impermeáveis, para passar por um "portão" constituído por material

permeável (carvão ativado, limalha de ferro, por exemplo), que irá reagir com os contaminantes

reduzindo suas concentrações.

Pode-se citar também a técn¡ca da atenuaçåo natural que consiste no acompanhamento

rigoroso da degradação natural dos contaminantes, por meio de monitoramento efetuado nos

meios atingidos pela contaminaçåo, garantindo-se que estes não atingirão bens a proteger

(usEPA, 1995).

A grande quantidade de áreas a serem remediadas em diferentes países e os elevados custos

relacionados a estes trabalhos levaram à realizaçáo de pesquisas, visando encontrar técnicas

de remediaçäo menos caras e mais efetivas.

A USEPA tem realizado esforços para desenvolver e utilizar adicionalmente novas tecnologias

para a remediação de áreas contaminadas. Como parte da reforma do "Superfund", a USEPA

anunciou a intenção de compartilhar os riscos com as partes responsáveis pela remediação,

gerados pela adoção de novas técnicas promissoras. Se a remediação inovadora falhar, a

USEPA contribuirá com mais de 50% do custo da remediação para as ações adicionais

necessárias à limpeza. Esta iniciativa representa um importante passo para encorajar a

indústria na participação de um programa ativo no desenvolvimento tecnológico. O Governo

Federal também está realizando projetos de demonstração tecnológica em empreendimentos

federais e no programa "brownfields" (KOVALICK; KINGSCOTT 1995).

O Fórum de Desenvolvimento de Tecnologias de Remediaçäo (RTDF) é um consórcio de

interesses públicos e privados dedicados a identificar e resolver problemas específicos de

remediaçáo de áreas, gerados a partir de resíduos sólìdos. Este consórcio é composto de

representantes de companhias privadas, grupos de interesse público, estados, universidades,

Departamentos Federais, e a USEPA, que patrocinam pesquisa e projetos conjuntos de

demonstração de técnicas inovadoras. O RTDF tem formado grupos de trabalhos para

endereçar áreas de pesquisa específicas incluindo principalmente tecnologias de remediação

"in situ", como biorremediação de solventes clorados, "in situ soil flushing", barreiras
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permeáveis de tratamento ("funel and gate"), extraçäo de vapores do solo e tratamento "in sjtu"

de solos contam¡nados com metais, além de novas técnicas de investigação de áreas

contaminadas (KOVALICK; KINcSCOTT, 1995).

Na Holanda, está sendo elaborado um guia para remediação de solos contaminados, "Dutch

Handbook on Soil Remediation Techniques", desenvolvido dentro do programa de pesquisa

'NOBIS' (programa de pesquisa em biorremediaçäo), onde são descritas e avaliadas as

técnicas de bombeamento e tratamento, b¡orremediação, extração de vapores do solo e
"bioventing", "air sparging" e "biosparging" em 34 casos estudados (SLENDERS, et a1.,1999).

Existem também programas internacionais de cooperaçäo na pesquisa de tecnologias

eficientes, inovadoras e econômicas, com destaque para os estudos piloto sobre "avaliação de

tecnologias demonstradas e emergentes para o tratamento e limpeza de áreas contam¡nadas e

águas subterrâneas", desenvolvidos desde 1980, pelo NATO/CCMS - ',Committee on the

Challenges to Modern ìociety". Atualmente estäo em desenvolvimento 52 projetos em 15

países, demonstrando quatro tipos de tratamento: 24 estudos piloto para tratamentos

biológicos ("bioventìn9", "biopiles", etc,), 29 para tratamentos físico químicos extração de

vapores do solo, lavagem do solo, etc,), 4 químicos (oxidação com ozônio), S tratamentos

térmicos, 2 estabilizaçõesisolidificações e 4 outros tratamentos (USEPA, 1998).

No Estado de São Paulo, a adoção de medidas de remediação em áreas contaminadas vem

sendo realizada em áreas industriais e comerciais. Em muitos casos por exigência do órgäo de

controle ambiental (CETESB).

Podem ser citados vários casos de remediação em áreas onde ocorreram vazamentos de

combustível em postos de serviço, principalmente na Região Metropolitana de São Paulo, onde

são aplicadas técnicas de bombeamento e tratamento de produto em fase livre e água

subterrånea contaminada. Em alguns casos estão sendo implantados sistemas de extração de

vapores do solo (CETESB, 1998).
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5. METODOLOGIA DO GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

O gerenciamento de áreas contaminadas visa minimizar os riscos a que estão sujeitos a

população e o meìo ambiente, por me¡o de um conjunto de med¡das que assegurem o

conhecimento das características dessas áreas e dos ¡mpactos por elas causados,

proporcionando os instrumentos necessários à tomada de decisão quanto às formas de

intervenção mais adequadas.

Medidas corretivas para áreas contaminadas såo adotadas nos vários países, onde esta

questão é reconhecida como de extrema importância para a proteçäo da saúde da populaçäo e

qualidade ambiental, e são ¡mprescindiveis em regiões, onde o passivo ambiental gerado por

estas áreas såo significativos, ou seja, em regiões onde atividades industriais e comerciais,

consideradas potencialmente contaminadoras dos solos e águas subterrâneas, são ou foram

desenvolvidas.

As metodologias de gerenciamento de áreas contaminadas adotadas em países como os

Estados Unidos da América, Alemanha, Holanda, Canadá e em outros países europeus,

embora apresentem diferenças, basicamente são constituídas por procedimentos organizados

para a identificaçäo, a priorizaçäo e a investigação destas áreas. Estes visam subsidiar a

definiçäo das formas, o planejamento e implantaçäo das medidas corretivas.

Os procedimentos para a identificação das áreas contaminadas são utilizados para evitar que

as mesmas sejam descobertas apenas quando algum dano significativo à saúde da população

ou ao meio ambiente já tenha ocorrido. lnicialmente, são realizadas consultas a várias fontes

de informaçöes, visando localizar estas áreas, para serem executadas, em seguida, avaliaçÕes

em campo e análises em amostras coletadas em pontos estratégicos, em cada uma das áreas

identificadas, para confirmar a presença de contaminaçåo.

A partir das informaçöes e dados levantados, se for confirmada a contaminação da área, são

planejadas as estratégias e as formas de amostragem de solos e águas subterrâneas e outros

compartimentos de interesse, necessárias para definir o volume de solo e/ou água subterrânea,

além de outros meios, cuja qualidade foi alterada ("pluma de contaminação"), ou seja,

determinar as variações de concentraçäo dos contaminantes e sua taxa de propagaçáo.
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com base nestes planos são coletadas amostras de solo, sedimentos, rochas, águas das

zonas não saturada e saturada, além de outros materiais de interesse para análises físico

químicas.

Os resultados das análises são utilizados em estudos de avaliaçäo de risco, onde se determina

o grau de exposição aos contaminantes aos quais os receptores estão expostos. A avaliaçäo

de risco é utilizada como base para definir-se as formas de intervençäo mais adequadas para

cada ârea.

As formas de recuperação de uma área contaminada podem incluir tanto a adoçåo de medidas

de remediação, quanto a simples mudança do uso da área, visando evitar a exposição aos

contaminantes e reduzir os riscos ao mínimo aceitável.

Entre as medidas de remediação estão incluídas, basicamente, a adoçäo de técnicas para

contenção ou isolamento da fonte de contaminação e a adoção de técnicas para o tratamento

dos meios afetados pela contaminação.

A finalidade destas medidas é reduzir a concentração dos contaminantes a níveis aceitáveis. A

eficiência das medidas de remediação implantadas é avaliada pela utilização de sistemas de

monitoramento.

Devido ao elevado número de áreas com potencial para estarem contam¡nadas ou

confirmadamente contaminadas (registrado na totalidade dos países onde são realizados

avaliaçôes sobre as áreas contaminadas), os recursos técnicos e econômìcos, normalmente,

não são suficientes para executar os procedimentos de identificação, investigação e

remediação em todas as áreas cadastradas.

Desta forma, såo estabelecidos procedimentos para a priorização dessas, direcionando os

recursos técnicos e econômicos disponiveis, para aquelas onde os problemas ambientais são

mais importantes ou os danos ou riscos são ma¡s significatìvos.

A partir destes princípios foi desenvolvida uma proposta de metodologia para o gerenciamento

de áreas contaminadas, que considerou os aspectos relevantes das metodologias utilizadas

em diferentes países e a experiência adquirida pelos técnicos da CETESB na execução e

avaliação de casos de identificação, investigação e remediação, ocorridos em áreas industriais
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at¡vas e desativadas, áreas de disposição de resíduos e em áreas de armazenamento de

combustíveis (principalmente postos de serviço).

Êspera-se que esta metodologia seja utilizada como base para a definição de uma política e

legislação específica sobre áreas contaminadas, a¡nda näo existentes no Brasil.

A metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas desenvolvida baseia-se em uma

estratégia constituída por etapas seqüenciais, onde a informação obtida em cada etapa é a

base para a execuçäo da etapa seguinte.

Desta forma, foram definidos dois processos, que const¡tuem a base do gerenciamento de

áreas contaminadas: o processo de identificação e o processo de recuperação de áreas

contaminadas.

O processo de identificação de áreas contam¡nadas tem como objetivo principal a

localização das áreas contaminadas e é constituído por quatro etapas:

a

a

a

a

definiçáo da região de interesse,

identificaçäo de áreas potencialmente contaminadas,

avaliaçäo prel¡minar,

investigação conf irmatória.

O processo de recuperação de áreas contaminadas é constituído por seis etapas:

¡ investigaçãodetalhada,

o avaliação de risco,

o investigação para remediação,

o projeto de remediação,

o remediação,

. mon¡toramento.

O objetivo principal do processo de recuperação de áreas contaminadas é possibilitar a adoção

de medidas corretivas nessas áreas, visando recuperá-las para um uso compatível com as

metas estabelecidas a serem atingidas após a intervenção, adotando-se desta forma o

princípio da "aptidão para o uso", mais ¡nd¡cado por proporc¡onar a economia de recursos

técnicos e econômicos, quando comparado ao princípio da "multifuncionalidade".
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Na realizaçäo das etapas do processo de identificaçäo de áreas contam¡nadas, em funçäo do

nível das informaçöes existentes sobre cada uma das áreas em estudo, estas podem ser

classificadas como: áreas potencialmente contaminadas (APs), áreas suspeitas de

contaminaçáo (ASs) ou áreas contaminadas (ACs).

As áreas potencialmente contaminadas são aquelas onde estão sendo ou foram

desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras, isto é, atividades onde ocorre ou

ocorreu o manejo de substâncias cujas caracterÍsticas físico-qu ím icas, biológicas e

toxicológicas podem causar danos e/ou riscos aos bens a proteger,

As áreas suspeitas de contaminação são aquelas nas quais, durante a realizaçâo da etapa

de avaliação preliminar, foram observadas falhas no projeto, problemas na forma de

construçäo, manutenção ou operação do empreendimento, indícios ou constatação de

vazamentos e outros. Estas observações induzem a suspeitar da presença de contaminação

nos solos e águas subterråneas e/ou em outros compart¡mentos do meio ambiente.

Uma área contaminada, conforme definiçåo apresentada no item 3.1 , pode ser definida,

resumidamente, como a área ou terreno onde há comprovadamente contam¡nação, confirmada

por análises, que pode determinar danos e/ou riscos aos bens a proteger localizados na própria

área ou em seus arredores.

Para a aplicação dos procedimentos necessários para a realização de priorizações de áreas,

na metodologia desenvolv¡da para o gerenciamento de áreas contaminadas, são previstas três

etapas de priorizaçäo.

Os critérios utilizados para realizar estas priorizações consideram basicamente as

características da fonte de contaminação (tipo de contaminante e tamanho da fonte de

contaminação), das vias de transporte dos contaminantes e a importância dos bens a proteger.

Como regra básica da metodolog¡a do gerenciamento de áreas contaminadas, todas as

informaçöes obtidas, em cada uma de suas etapas, devem ser armazenadas em um cadastro

de áreas contaminadas, que além de ser utilizado como fonte de dados para o planejamento de

medidas corretivas nas áreas contaminadas, poderá ser utilìzado no controle e planejamento

ambiental da região de interesse ou mesmo ser fornecido para outras instituições públibas ou

privadas, para diversos usos, tais como o planejamento urbano e para a elaboraçäo de

propostas de açöes preventivas e proativas.
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O gerenciamento de áreas contaminadas pode ser conduzido por um órgão federal, estadual,
municipal ou até mesmo privado, que possua a atribuiçåo de controlar os problemas

ambientais na região de interesse.

Este órgäo deve se responsabilizar pela execução das etapas do processo de identificação de

åreas contaminadas e pela fiscalização da execução das etapas do processo de recuperação,

que caberá, normalmente, ao responsável pela contaminação, de acordo com o princípio do
"poluidor pagador", que é adotado na maioria das polítrcas desenvolvidas para este assunto,

em vários países.

No desenvolvimento de uma proposta para o gerenciamento de áreas contaminadas, duas

questões fundamentais devem ser respondidas: as questões da responsabilização e das

formas de financiamento para a recuperação de áreas contaminadas,

As formas de responsabilização devem ser definidas estabelecendo-se as atribuições ou

obrigações dos poluidores (entidades privadas ou entidades governamentais), proprietários,

acionistas, empresários, gerentes de empresas, agentes financiadores e outros, conforme

proposições estabelecidas por SANCHEZ (1998).

A questäo do financiamento da remediaçäo de áreas contaminadas, principalmente nos casos

onde nåo são identificados os responsáveis pela contaminação, também é outra questão

importante a ser discutida.

SANCHEZ (1998), propõe taxas sobre certas atividades ou produtos perigosos. Além disso,

devem ser criados incentivos para que a iniciativa privada e governos municipais invistam na

reutil¡zação de antigas áreas industrlais desativadas e no estabelecimento de programas

voluntários.

A proposta de metodologia para o gerenciamento de áreas contaminadas é representada de

forma esquemática na figura 5.1 .

o fluxograma apresentado mostra a seqüência das etapas do gerenciamento, destacando o
cadastro de áreas contaminadas e os caminhos pelos quais os dados obtidos são registrados.

Nesta figura também é apresentado o posicionamento das diferentes etapas de priorização.
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AP: áreaspotencialmenlecontaminadascadaslradas.
AS: áreas suspeitas de contaminação cadaslradas.

Exclusão: áreas exclufdas do cadastro de áreas contam¡nadas.

Figura 5.1 : Fluxograma do gerenciamento de áreas contaminadas
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5.1. Etapas do gerenciamento de áreas contaminadas

Neste item são apresentadas as etapas do gerenciamento de áreas contaminadas, sendo
descritos de forma detalhada os procedimentos utilizados na execução de cada uma delas.

Os procedimentos para o registro de dados no cadastro de áreas contaminadas, também serão
descritos, obedecendo a seqüência apresentada na figura 5.1 .

5.1.1 Definição da região de interesse

Na etapa de definiçáo da regiäo de interesse, que marca o início do gerenciamento de áreas
contaminadas, são definidos os limites da região a serem abrangidos pelo gerenciamento e
estabelecidos os objetivos principais a serem alcançados por este, considerando os principais

bens a proteger.

A região de interesse pode ser um estado, um município, uma área industrial, uma área de
mineração, uma localidade onde ocorra usos do solo incompatíveis, entre outras que sejam de
interesse social, político, econômico e/ou ambiental.

A definição da reg¡ão de interesse e o estabelecimento dos objetivos do gerenciamento de

áreas contaminadas estão relacionados com as atribuições e interesses da instituição que

deverá executar o gerenciamento, denominado órgäo gerenciador.

No caso de um municÍpio, o órgão gerenciador será a prefeitura, no caso de um estado ou
país, será a agência ambiental estadual ou federal, e no caso de ¡nstituiçöes que desenvolvem

atividades potencialmente contaminadoras, as próprias empresas privadas.

Definida a regiäo de interesse, devem ser identificados os bens a proteger, pois esses são os
principais elementos a serem considerados na tomada de decisão quanto aos procedimentos a

serem adotados na avaliação dos riscos decorrentes da existência das áreas contaminadas.

são exemplos de bens a proteger: a qualidade das águas subterrâneas (regiöes com aqüíferos
importantes para o abastecimento, áreas de proteção de poços, áreas de recarga, áreas
vulneráveis), a qualidade do solo (uso e ocupação do solo, planejamento urbano), a qualidade

das águas superficiais (qualidade do solo, das águas subterrâneas e das superficiais em bacias
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hidrográficas utilizadas para abastecimento), as áreas de preservação ambiental (fauna e

flora), a saúde da população (ocupação em áreas de conflito, por exemplo, as zonas urbanas

com elevada densidade populacional em contato com zonas industriais) e as áreas agrícolas

(aplicaçäo ou armazenamento de defensivos e fertilizantes, que podem prejudicar a qualidade

dos alimentos e águas).

O solo e a água subterrânea são meios prioritários a serem considerados no gerenciamento de

áreas contaminadas, po¡s além de serem bens a proteger de extrema ¡mportância,

normalmente, são as principais vias de propagação de contaminantes para outros bens a

proteger.

Desta forma, na definição dos objetivos do gerenciamento de áreas contaminadas em uma

determinada região de interesse, a proteção da qualidade do solo e da água subterrânea deve

ser prioritária.

Para a definiçäo da região de interesse, devem ser levantadas as bases para a determinação

dos seus limites e o posicionamento dos bens a proteger no seu interior, utilizando-se mapas,

normalmente, em escala regional,

Por exemplo, quando a região de interesse for um estado, a escala poderá variar de 1:500.000

a 1:250.000; regiões metropoiilanas e municípios de '1:100.000 a 1:25.000, ou até mesmo

1:10.000, em pequenas regiões industriais, bacias hidrográficas de reservatórios ou áreas de

bombeamento de águas subterrâneas para abastecimento (áreas de proteção de poços),

Os mapas podem ser transportados para meios digitais, para a sua utilização em sisiemas de

informação geográfica, que permitem o cruzamento das informações levantadas, referentes

aos bens a proteger, proporcionando a realização de prior¡zações e a obtenção de uma melhor

representação gráf ica.

Na figura 5.2 é apresentado o esquema proposto para a execução da etapa de definiçáo da

região de interesse, com a seqüência de tarefas para sua execuçáo.

Na figura 5.3 é apresentado um exemplo hipotético, onde é representado o resultado final

desta etapa, com a delimitação da região de interesse e os posicionamentos dos principais

bens a proteger localizados nesta.
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Figura 5.2: A etapa de defìnição da regiäo de interesse
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As áreas potencialmente contaminadas são aquelas onde estäo sendo ou foram desenvolvidas

atividades potencialmente contaminadoras, isto é, atividades onde ocorre ou ocorreu o manejo

de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e toxicológicas podem acarretar

em danos e/ou riscos aos bens a proteger.

Com o objetivo de orientar a execução desta etapa, deve-se inicialmente definir quais são as

atividades potencialmente contaminadoras dos solos e águas subterrâneas existentes na

região de interesse.

Em seguida, a identificaçåo das áreas potenc¡almente contaminadas pode ser realizada por

meio do levantamento de dados existentes, de investigaçöes utilizando-se fotografias aéreas e

do recebimento e atendimento de denúncias ou reclamações.

Estes diferentes procedimentos podem ser utilizados, preferencialmente de forma

complementar entre si, em funçäo da disponibilidade de dados para sua execuçåo.

Os dados assim obtidos, devem ser registrados no cadastro de áreas contaminadas, tratados e

apresentados em base cartográfica com escala apropriada.

Estes resultados seräo utilizados, posteriormente, como base para a execução da etapa de

avaliação preliminar, conforme sequência metodológica apresentada na figura 5.1 .

A figura 5.4 mostra esquematicamente os proced¡mentos adotados na execução da etapa de

identificação de áreas potencialmente contaminadas, detalhados a seguir.

5.1.2.1

*"1
A definição das atividades potencialmente contaminadoras dos solos e das águas subterrâneas

deve ser baseada, princ¡palmente, na natureza das subståncias utilizadas em cada uma

dessas.

Definição das atividades potenc¡almente contaminadoras

Deve ser considerado também o histórico da atividade, as formas de manejo das substâncias

util¡zadas e a existência de casos de contaminaçäo relacionados a essas atividades.
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AP

Figura 5.4: Etapa de identificaçåo de áreas potencialmente contaminadas

Desta forma, a atividade de disposição de resíduos em geral (em aterros sanitários, industriais,

lixöes, depósitos de entulho, de resíduos de mineraçäo, de sedimentos dragados, e outros),

deve ser considerada como potencialmente contaminadora dos solos e águas subterrâneas,

mesmo aquelas onde tenham sido implantadas medidas que possam proporcionar uma maior

segurança ao sistema, como camadas impermeabilizantes, drenos, e outros.
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A ocorrência de contaminaçäo de solos e águas subterrâneas tem sido atribuída a muitos dos

depósitos de resíduos existentes no mundo, inclusive naqueles considerados inicialmente

como seguros.

Da mesma forma, várias atividades industriais e comerciais também devem ser consideradas

como atividades potencialmente contaminadoras dos solos e águas subterråneas,

especialmente aquelas onde se manipulam (na produçäo, armazenagem de matérias primas e
produtos, tratamento e disposiçäo final) substâncias tóxicas ou inflamáveis, como os derivados

de petróleo e outros produtos químicos.

Vários casos de contaminaçäo do solo e águas subterrâneas têm sido registrados, em todo o
mundo, em áreas industrias (indústrias químicas, eletro-eletrônicas, metalúrgicas) e em áreas

comerciais (em postos de serviço, nas garagens de ônibus, nas bases de armazenamento e no

transporte de combustíveis rodoviário e ferroviário,).

Entretanto, nem toda atividade industrial ou comercial pode ser considerada como uma

atividade potencialmente contaminadora, havendo necessidade de serem avaliados os

processos produtivos empregados, as matérias primas utilizadas, assim como os produtos e

resíduos gerados, para serem definidos quais ramos industriais e comerciais podem ser

enquadrados.

Em função da grande diversidade dos processos industriais existentes e dos tipos de

aiividades comerciais com potencial de coniaminação, esta tarefa nem sempre é facilmente

executada.

Para orientar a execução desta tarefa existem várias listas de atividades potencialmente

contaminadoras dos solos e águas subterrâneas na l¡teratura especializada, confeccionadas

por diferentes instituiçöes, que podem ser utilizadas para este fim.

No quadro 5.1 são apresentados exemplos de algumas atividades potencialmente

contaminadoras e os contaminantes que podem estar associados a cada uma destas,

extraídos das listas de atividades potencialmente contaminadoras das águas subterrâneas

apresentadas pela USEPA (1993a) e USEPA (1994). Estas listas americanas são utilizadas

para identificação de áreas potencialmente contaminadas em áreas de proteçäo de poços

utilizados para abastecimento de água.
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I IV¡UAUE5 L.;OMhf(L.; IAìS

Aeroponos, campos 0e av¡açao

mecånicas

uepostlo de bafcos e mêflnas

CONTA¡,lINANTES

LjomÞuslrvel oe avraçaoi oleo oresel; solventes clofaoos; gasouna; luroo oe lransmlssaoì

ác¡do de bateriasi fìuidos de radiador; desengraxantes; fluido de freiot óleos de motor;

resíduos de produtos de limpeza que podem conler xilenos, gìicol esters, isopropanol,

tûcloroetano, siJlfonatos, fenóis clorados e cresóis.

Lavagem de veículos

Cem¡térios.

Residuos de óleosi solventesi ác¡dos; tintasi gasolina; fluído de transmissão; ácjdo de

bateriast flufdos de radiadori desengraxantes; fluido de frero; óleos de motori vá¡ios óleos de

corte.

Lavagem a seco, tinturaria

uleo o¡esel; elluentes de areas oe otspostçao oe restouos de barcos; suoslancras para

preservaçáo e tratamento da madeira; tintas; vernizesi graxas automotivasi gasolinãl fluldo

de transmissão; ácido de bateriasi flufdos de radiadori desengraxantes; fìuído de treio; óleos

de motor.

Loja de móveis, reparos e

âcabemêntôs

Posto de serviço,r garagens de

veículos .,'

Sabões; detergentest grêxas; desengraxantes.

Lavander¡â

Necrochorume (formaldeido); subståncias quimicas para manutençåo de gramado e jard¡m

como pest¡c¡das, 2,4-D, chlorpyrifos, d¡azinon, benomyl, captan, dicofole methoxychor.

Loja de tinta

LOjAS e laþoratonos lotogralrcos

Solventes como percloroetileno, solventes de petróleo e Freon; substâncias químicas contra

manchas como tricloroetano, metilclorofórmio, amônia, peróxidos, ácÌdo clorfdrico, removedor

de ferrugem, amil acetato.

Grâtrcas

ìnst¡tu¡çoes méd¡cas

T¡ntas: solventes; lodos da recuperação de solvenles e desengraxantes

Oleo d¡esel; gasol¡nai tlu¡do de transmrssão; ácrdo de batenasi llu¡dos de radrador;

desengraxantesi flufdo de freio; óleos de motor; graxas; vár¡os resíduos e lodos.

FONTES RESIDENCIAIS

Manutençäo

Detergentes: alveJantes: corantes cf e tecrdos

Tintas; th¡nners: vern¡zes: substánc¡as para tratamento de madeira

Lodos de prata; cianetos.

Sistemas sépticos, fossas negras

e tubulêções de esgoto

SOlV€ntes; ltntai corantes; suþstanc¡as qu¡mrcas para totograllas

Substâncias para Raio X, como pratê, glutaldehyde, hidroquinone, phenedone, b¡omelo de

potássio, sulflto de sódio, thiosulfatos,e polassium alum; res¡duo infecciosoi resíduos

radiológicost resfduos biológicos; desinfectantesi asbestos; berflioi ác¡dos para uso de

deñlislâs

FONTES MUNICIPAIS

Planlas oe lralamenlo oe esgoto

CONTAMINANTES

Aterros sanitários, lixöes

Produtos de limpezai produtos para l¡mpeza de meta¡s; detergentest removedoresi produtos

de lavagem a seco; tintas; vernizesl óleos; gasol¡na; querosene; fert¡l¡zantest herbicidas;

subståncjas quÍmicas para piscinas (algicidas a base do mercúrio, cobre); etc..

Efluente; coliformes; virus; n¡tratos; meta¡s pesados; detergentes; 0leos; alvelantes;i

pestic¡das; tintas; thinneri etc..

Quadro 5.1:Atividades potencialmente contaminadoras das águas subterrâneas (modificado de

USEPA, 1993a e USEPA, 1994)
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CONTAMINANTES

Esgotot lodo conlendo matéria orgånica, nitratos, sa¡s ¡no¡gän¡cos, meta¡s pesados,

coliformes, virust subståncias qufmicas para tratamento incluindo óxido de câlcio, carvã0,

alumín¡o e sflica ativados, polfmeros, resinas inibidoras de corrosão.

Chorumel residuos e substäncras domêsticas e comerctatsl ôleosi metars; n¡tratosi etc..

l\,,letais pesadosi hidrocarbonetos; formaldeidos; metâno; etanoi etlleno; acettleno;

compostos nitrogenados.
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ATIVIDADES INDUSTRIAIS

Fábrica de asfalto

comunicação

Manufatura e armazenamento de

equipamentos elékicos e

eletrônicos

Galvanoplastra

CONTAMINANTES

-undrç0es

Derivados de petróleo

Residuos com ácidos nitrico, clor¡drico, e sulfúrico; lodos com metais pesadosi pe¡sulfato de

amônia; óleos de corte e solventes desengraxantes como tricloretano, Freon, tricloroetilenoi

resíduos de óleos, lodo de pintura.

vlÒvers e acessÒnos

Måqu¡nas e terramentana

(us¡nagem)

C¡anetos; lodos com metars; äcrdo crÖmrcoi solventes; óleos; âlcal¡s, âc¡dosi trntas e lodos de

tintas; lodos de fìuoreto de cálcioi cloreto de metileno; percloroetileno; tr¡cloretano; acetona;

metanolì tolueno; PCBs.

:ábrica de papel

Materia¡s plásticos e outros

produtos sintéticos

Acrd0s bÒnco, clofro co e sultufrco; nloroxroos 0e soo,o e potassro; âcrdo cromrco; craneto de

hidrogênio e sódiot sais metálicos

Residuos de pintura; ácidos; metais pesados; lodos com metais; reslduos galvånicos; óleos;

solventest reslduos explos¡vos

siderurgra - lndústfias de metal

primário (alto forno, aciaria,

coqueria, sinter¡zação e

laminação)

Tintas; solventes; lodos de desengraxantes; Iodos da recuperação de solventes

solventes: metalsi lodos com melarsi sucata metâlrca ltna com 0Þo; oþos luÞnltcantes e de

cortei desengraxântes (tetracloroet¡leno); fìuldos util¡zados na estampar¡a.

co¡toras e tnouslnas assocradas

Meta¡s; âcidosi mrnetars; sulletos; lodos orgän¡cos; hrdrÖxrdo de sodro; cloro; hrpocloreto;

dióxido de clorot peróxido de hidrogênio

Serraflas e tratamento de

mâdeira

solventes; óleos; compostos orgànrcos e rnorgánrcos (leno¡s, resrnas); residuos de p¡ntura;

cianetos; ácidosi álcalis; lodos do tratamento de efluentesi ésteres de celulose; surfactantesl

glicóis; fenóis; formaldeido; peróxidosi etc.

JN I ES AGHOPbUUARIAS

qreas de al¡mentação de an¡mals

Lodos de elluenles com meta¡s pesaoos; lquroos oa oecapagem; resrouos oreosos; reslduos

das linhas (limpeza de gases); lodo ácldo contendo alcatrão; limpadores alcal¡nos;

desengraxantes; escória; poeira de metal.

Apl¡caçâo de esterco e

disposição em covas

Solventes; t¡ntas de impressão; corantesi óleos; compostos orgân¡cos; subståncias químicas

fotográficâs

q¡eas agÍcolas e rffrgaçåo.

Atêâs cle ánîâzenâmento dê

substâncias qufmicas

Residuo de madeira tratada (oxalato cúprico, mercúrio); lodos de pinturai solventes, creosotol

reslduos de tratamento superflcial e colagem.

JN I ES NA IUT{AIS

CONTAMINANTES

Rochas e solos

Residuos e elluenles; nttratos; toslatos; clorelos; suDslânctas ultlEaoas no conlrole santtaflo

(insetos, bactérias, vf rus, fungos); col¡formes.

qguas contam¡nadas

Residuos da cr¡açãoi nitratos

Eventos hidrogeológicos naturais

Pesticidas, fertilizantest efluentes; gasolina e ó¡eos de motor

Quadro 5.1: (continuação) Atividades potencialmente contaminadoras das águas subterrâneas

(modificado de USEPA, 1993a e USEPA, 1994)

esttcrdâs, ledrlrzantesl restouos oe lenrlrzanles.

CONTAI\4INANTES

Ferfo, þactêr¡as do lerro; manganesi câlcro e magnes¡o; arsêntco; asÞesto; metã¡s ; cloretos;

lluoretosi su¡fatos; bactéfias redutoras do sulfato e outros microorganismos.

sód¡oi bacteflas; vrfus; âguas àctdas

lntrusão de águas sal¡nas
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Outras listas mais detalhadas contendo as atividades potencialmente contam¡nadoras dos

solos e águas subterrâneas podem ser encontradas, como por exemplo, a lista do programa

ALTLASTENEXPLORER da Alemanha e as listas constantes dos livros de SHINELDECKER

(199a) e FETTER (1 993). No anexo 1 é apresentada a Iista de atividades potencialmente

contaminadoras utilizada neste estudo, (ver item 5.2.1 ), elaborada a part¡r do programa

ALTLASTENEXPLORER ( 1 997).

Entretanto, nenhuma destas listas podem ser consideradas completas e atualizadas, devido à

grande diversidade de tipos de processos industriais existentes. Além disso, cada um deles

util¡za e gera uma grande diversidade dos produtos, matérias primas e resíduos, que são

constantemente renovados.

Estas listas podem ser utilizadas também nas etapas posteriores do gerenciamento de áreas

contaminadas, como na de avaliação preliminar, para levantamento dos possíveis

contaminantes presentes na área, ou mesmo, nas etapas de investigação confirmatória e

detalhada, para selecionar os parâmetros a serem analisados.

5.1.2.2

Uma vez definidas as atividades potencialmente contaminadoras dos solos e águas

subterrâneas, a identificação das áreas potencialmente contaminadas é realizada,

basicamente, pela obtençäo de informações cadastra¡s das áreas onde estas atividades säo ou

foram desenvolvidas, como por exemplo: razão social e a local¡zação das áreas.

As fontes de consulta para obtençäo destas informações são muito variáveis em função das

características da região de interesse.

Entre as principa¡s fontes de informaçäo a serem consultadas, podem ser citadas: as entidades

de controle ambiental, prefeituras e associaçóes de indústria e comércio, onde podem ser

obtidos dados básìcos sobre as instalaçöes, endereço e coordenadas geográficas,

No quadro 5.2, são apresentados alguns exemplos de fontes e quais os tipos de informação

que podem ser obtidos em cada uma delas, para a execução da etapa de identificaçäo de

áreas potencialmente contaminadas.

Levantamento de dados ex¡stentes e investigações em fotografias aéreas
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FONTES DE

INFORIVAçÁO

Orgåo de controle

ambiental

Assoc¡açoes ¡ndustria¡s e

comercia¡s, sindicatos

patronais

ÏIPO DE ¡NFORMAÇAO A SER OBT¡DA

Dados cadastra¡s e localização de áreas ¡ndustriajs,

comerciais e de disposiçå0, armazenamento e

lrãlêñento de resíduos

Orgâo de planejamento do

uso e ocupaçâo do solo

Local¡zaçäo de áreas industna¡s, comerciais e de

disposiçäo, arnazenamento e tratâmento de

resÍduos; classificação das atividades industriais e

comercia¡s, dados cadastrais (n' de funcionários,

produçå0, etc.)

Prele¡turas

tsmpresas 0e geraçao e

distribuição de energia

êlétrica

Localazaçäo de áreas rndustr¡a¡s, comerc¡ais e de

disposição e tratamento de resíduosi localização de

bens a proteger; bases cartográfiças

Secretarias de saúde e

agricultura

Localrzação de áfeas rndustr¡ars, comelc¡ars e cle

disposição e tratamento de reslduos localizaçáo de

bens a proteger

Outras

LOCalEaçAO de deposrlos de oleo comDuslvel e de

transformadores

Quadro 5.2: Fontes de informaçåo normalmente utilizadas para a execução da etapa de

identificaçäo de áreas potencialmente contaminadas

Outra forma de realizar a identificaçäo de áreas potencialmente contaminadas é a utilização de

fotografias aéreas. Por meio da interpretação estereoscópica das fotos de uma determinada

regiäo de interesse, pode ser feita, princìpalmente, a identificação e o posicionanrento de áreas

de disposiçäo de resíduos irregulares, além de áreas indústrias (ativas e desativadas) e áreas

clandestinas de armazenamento de produtos.

No caso específico de áreas desativadas, como antigas indústrias ou antigas áreas de

disposição de resíduos, a identificação e avaliação desses locais pode ser realizada utilizando-

se fotografias aéreas provenientes de vôos realizados em diferentes datas.

Por exemplo, na figura 5.5 podem ser observadas duas fotografias aéreas de uma mesma

região tiradas em datas diferentes. A foto da esquerda foi tirada em 1973 e a da direita em

1986. Uma base de armazenamento de combustíveis, indicada com a letra A, pode ser

observada na foto de 1973 e esta mesma base pode ser observada na foto de 1986, indicada

com a letra A', com algumas modif¡caçöes como o aumento do número de tanques.
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Cadastros de indústrias, de áreas

comerciais, de acidentes, de áreas de

disposição e tratamento de resíduos

Local¡zaçáo de depósitos de agrotóxicos e de suas

embalagens; defens¡vos e fert¡l¡zantes ut¡lizados

comefctats

Localizaçåo de fontes potenciais de c0ntâminação

de áreas industriais e

lMapasi topográficos, de uso e ocupaçäo

do solo, geológicos, pedológicos,

hidroiógicos, etc.

L¡cenças de construção, cadastros de

induskias e comércio, mapas de uso do

solo. zoneamento urbano.

uadastfos

Cadastros e listas

Listâs de endereço, listas telefÖnicas



Esquerdar fotograf¡a aórea de maio de 1973 (GEGRAN). A: Base de armazenamento de combustlvel, B: Refinaria de petróleo

desativada e C: Lagoa.

Dlrelta: fotograf¡a aérea de maio de '1986 (ELETROPAULO), A'r Base de armazenamento de combustlvel, B': Depós¡to de Velculos

e C': área de disposiçáo de resfduos (lixão).

Figura 5.5: Utilização das fotografias aéreas na identificaçäo de áreas potencialmente

contaminadas

Nestas fotos pode ser observada também uma ref¡naria desativada, indicada com a letra B na

fotografia aérea de 1973, cuja área foi ocupada posteriormente por um depósito de automóveis,

conforme pode ser observado na foto de '1986, indicado com a letra B'. Nestas mesmas fotos

pode ser observado, que a lagoa indicada com a letra C na foto de 1973, foi aterrada e

transformou-se em uma área de disposição clandestina de resíduos, indicada pela letra C'.

5.1.2.3

As denúncias e reclamações recebidas pelo órgão responsável pelo gerenciamento de áreas

contaminadas, ou por ouiras entidades, como as agências ambientais estaduais e federais,

prefeituras e Corpo de Bombeiros, são outra fonte importante informaçäo que podem levar à

ideniificaçäo de áreas potenc¡almente contaminadas.

Recebimento de denúncias e reclamações
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Recebida a denúncia, a identificação pode ser feita durante inspeção ao local, quando são

colhidas evidências quanto à existência de fontes potenc¡ais de contaminação.

Essas denúncias partem normalmente da população, imprensa, entidades ambientalistas e

companhias telefônica, de fornecimento de energia elétrica, de gás encanado, de águas e

esgotos.

Como a participação da população nesses casos é de fundamental importância, torna-se

necessário que o órgão gerenciador crie canais de comunicação com o público, tais como

telefones e balcões para recebimento de denúncias e reclamações.

Campanhas de esclarecimento podem ser realizadas para incentivar uma maior participação da

populaçáo, promovendo a sua conscienlizaçâo a respeito dos riscos associados å presença

das áreas contaminadas, bem como dos procedimentos a serem tomados para minimizar

esses riscos.

5.1.2.4

Os resultados obt¡dos na etapa de identificaçäo de áreas potencialmente contaminadas devem

ser apresentados em relatórios, contendo uma compilaçäo das informações obtidas,

relacionando as fontes de informaçäo utilizadas. Podem fazer parte desses relatórios mapas

com as localizaçöes das áreas potencialmente contaminadas, confeccionados a partir daqueles

obtidos na etapa de definição da regiåo de interesse.

Caso nåo estejam disponíveis as coordenadas geográficas das áreas potencialmente

contamìnadas, necessárias para a elaboraçäo desses mapas, podem ser apresentadas listas

contendo a razão social, tipo de atividade e endereço das áreas identificadas.

Os resultados da etapa de identificação de áreas potencialmente

contaminadas

Os dados obtidos sobre as áreas identificadas nesta etapa, devem ser armazenados no

cadastro de áreas contaminadas, utilizando-se como base a ficha cadastral de áreas

contaminadas, principalmente as informações contidas em seu item 1 (ficha cadastral

apresentada no anexo 2).

Na figura 5.6, é apresentado um exemplo hipotético de uma regiäo de interesse selecionada,

com a localização das áreas potencialmente contaminadas.
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Figura 5.6: Mapa de uma região de interesse com as localizaçöes das áreas potencialmente

contaminadas
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Caso os recursos técnicos e econômicos não sejam suficientes para realizar a etapa de

avaliação preliminar em todas as áreas potencialmente contaminadas identif¡cadas na etapa

anterior, devem ser definidas áreas prioritárias para o emprego desses recursos, o que é

rcalizado na etapa de priorização 1 (descrita no item 5.2). Na figura 5.7 é apresentado um

mapa de uma região considerada prioritária (bacia hidrográfica utilizada para abastecimento de

água), localizada dentro da região de interesse inicialmente selecionada, aonde foram

identificadas áreas potencialmente contaminadas. Estas serão consideradas as áreas

prioritárias na execução da etapa seguinte de avaliaçäo preliminar,

LEGENOA

ir'¡ rmte or nro,Âo oe rurrne""e

[p Áner or cnorrÇÁo oe u*.nrcnrs

llt lmrre or neoÀo cntonnÁntr

. POçO OE AEASIECIMENÍO

{ aeseavarônro

a rNDúsrRDqulMrcÂ

Â NDüslRtaELÉtRo-ELEtFóNIcÄ

¡ rNoúslÂtaMElÁLúRorcÂ

Figura 5.7: Áreas potencialmente contaminadas localizadas em regiäo prioritária
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5.1.3 Avaliaçãopreliminar

A etapa de avaliaçäo preliminar consiste, basicamente, da elaboração de um diagnóstico inicial

das áreas potencialmente contaminadas, identificadas na etapa anterior, por meio da

realização de um levantamento de informações existentes, obtidas pela consulta à

documentações e pela execução de um levantamento de ¡nformações coletadas em inspeções

de reconhecimento, executadas em cada área.

A ficha cadastral de áreas contaminadas é o rnstrumento principal a ser utilizado nesta etapa.

Esta ficha foi desenvolvida para organizar a obtenção e registro de dados no cadastro de áreas

contaminadas, tanto na coleta dos dados existentes, quanto na realização da inspeção de

reconhecimento da área (ver anexo 2).

Os dados obtidos na etapa de avaliação preliminar permitem estabelecer uma primeira

classificação das áreas identificadas como potencialmente contaminadas, pela constatação de

evidências ou fatos que levem a suspeitar ou não da existência de contaminação na área sob

aval¡açåo. De acordo com os observações efetuadas, as áreas podem ser classificadas como

área potencialmente contaminada (AP), área suspeita de contaminação (AS), ou a¡nda podem

ser excluídas do cadastro de áreas contaminadas.

Quando a área em questão for classificada como uma suspeita de contaminação (AS), os

dados coletados nesta etapa serão a base para o planejamento das investigaçóes a serem

realizadas na etapa seguinte de investigação conf¡rmatór¡a, como a definição dos pontos de

coleta de amostras e a profundidade de invest¡gação, parâmetros a serem analisados, entre

outros.

A interpretaçäo dos dados coletados durante a execução da etapa de avaliação preliminar

permitirá a elaboração de hipóteses sobre as características da fonte de contaminação, as

prováveis vias de transporte dos contaminantes (meios por onde podem se propagar), a

distribuiçäo espacial da contaminação e os prováveis receptores ou bens a proteger atingidos

ou que possam ser atingidos.

Desta forma, deve-se estabelecer um modelo conceitual inicial para a área (modelo conceitual

1), que será utilizado como base para o planejamento das etapas posteriores do

gerenciamento, o qual deverá ser atualizado na etapa de investigação confirmatória e
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consolidado durante a execução das demais etapas do processo de recuperação de áreas

contaminadas.

Na etapa de avaliação preliminar, em deierminadas circunstâncias, podem também ser

constatadas evidências que indtquem a necessidade de adoção imediata de medidas

emergenciais, para a proteçåo da saúde da população ou outros bens a proteger.

Podem ser propostas medidas corretivas e/ou preventivas, para melhorar a forma de operação

e manejo das substâncias na área, visando evitar novas infiltrações, vazamentos, disposiçöes

inadequadas, e outros.

Na figura 5.8 é apresentada a seqüência dos proced¡mentos utilizados para a execuçäo da

etapa de avaliação preliminar, os quais são descritos a seguir.

Figura 5.8: A etapa de avaliação preliminar

Ficha Cedestral de
ACs
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5.1.3.1

A etapa de avaliaçäo preliminar inicia-se pela coleta de informaçöes já existentes sobre a área,

que podem ser levantadas em fontes de informação diversas. Tais informaçöes podem auxiliar

na ¡dentificação das atividades desenvolvidas em uma área, atualmente ou no passado, assim

como na caracterizaçäo do meio físico, fornecendo dados importantes para o início do

processo de avaliação.

Coleta de dados existentes

No quadro 5.3 são apresentados exemplos das principais fontes a serem consultadas e os

tipos de informações que podem ser levantadas em cada uma, bem como os documentos

normalmente utilizados para esta coleta de dados.

FONTES DE INFORMAçAO

Propflelano ou responsável pela

átea

Orgåo de controle ambiental

tsmpresas oe pranelamento 0o uso

e ocupaçáo do so¡o

M¡nistério públic0

Prefeitura

História operacional e ambientaida ãrea

Empfesas preslaooras de servtços

espec¡alizados como perfurãdoras

de poços, aerofotogramekia,

flrmas de engenharia civil,

empresas de abastecimento de

água

IIPO DE INFORMAÇAO

Hlstonco amotental e operactonal da âfea

dados sobre o meio físico

rnrormaçoes soþre a srtuaçao tegatda ârea

ul rzaçáo atual/lutufa da àrea e vrz¡nhança

Meios de comunicaçâo

lnformações sobre Os bens a proteger

local¡zados próximos à área, histórico

operacionalda área

Corpo de Bombe¡ros

Uescflção geolôgica e hidrogeolôg¡ca da área,

história do uso do solo e utilizaçåo da área,

drenagens, bens a proteger, histórico das

operaçöes na área, d¡spos¡ção de subståncias,

"Layout" da área, informações geotécnicas

Entrev¡stas com morêdores,

funcionários, técnicos da agência

am-bienlal e prefeitura, elc.

UOL;UMEN IOS A CONSUL IAR

Reg¡stros de produçä0,

armazenamenlo e disposição de

subståncras e residuos na área,

fluxogramas e plantas rndustr¡ais

difusão de tecnologias (institutos

de pesquisa, universidades, etc.

Processos de l¡cenciamento e de

controle ambiental, relatórios

Reportagens sobre fatos ¡mportantes

relacionados à área

Quadro 5.3: Fontes e tipos de informação utilizadas na etapa de avaliação preliminar
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Mapas nrstÖncos e plantas de segurança contra

¡ncêndio, medidâs de segurança lomadas na

área, ocorrència de acidentes na área

¡rapas, fotografias aéreês e relatórios

Processos amb¡enla¡s

PIano d¡retor, plantas da áreâ

Histórico geral da área, processos, operação,

disposição de subståncias

Relatórios contendo mapas, perf¡s

descritivos de poços e sondagens,

fotograflas aéreas mult¡temporais,

plantas das edificaçóes, mâpas com

utilidades

uomponamento oos conlamtnantes, geotogra,

hidrogeologia, pedologia, meteorologia, uso do

solo, etc.

Jorna¡s, revistas e livros

Relatórios, mapas , croquis

t(eglStros das entre\'¡stas eXeculACtas

teses, dissertaçôes, l¡vros



As informaçöes coletadas nestas fontes permitem, basicamente, a realização de dois tipos de

estudos sobre a área: o estudo histórico e o estudo sobre o meio físico.

A reallzação de um estudo histórico possibilita a reconstituição da maneira como foram

desenvolvidas as at¡v¡dades de manejo, produção, armazenamento e disposição de

substâncias em uma área. Permite também a reconstituição da evoluçâo do uso e ocupaçäo do

solo nas adjacências dessa, e possibilita o posicionamento dos bens a proteger localizados

dentro ou fora da área,

Neste tipo de estudo podem ser identificadas as matérias primas, produtos e resíduos

manejados na área, os locais específicos onde estes säo ou foram manipulados, a ocorrència

de vazamentos e outras informações-

O estudo histórico é de grande importância no levantamento de informaçóes sobre o manejo ao

qual a área foi submetida, sendo indispensável na pesquisa de fontes de contaminação

desativadas, onde as informaçöes nem sempre estaräo facilmente disponíveis e, na maioria

dos casos, desatualizada.

O levantamento histórico pode demandar uma grande quantidade de tempo para sua

elaboração, por exemplo, em grandes áreas industriais, para registrar todos os dados

disponíveis sobre as atividades ocorridas naquelas e arredores, constituindo-se em uma tarefa

multidisciplinar, exigindo conhecimentos histórico, social, urbanístico, administrativo, além de

conhecimentos sobre processos industriais, sobre as propriedades das substâncias químicas e

o meio ambiente em geral.

As listas de atividades industriais e comerciais potencialmente contaminadoras e

contaminantes a elas associados, como por exemplo, a apresentada no quadro 5.1, podem ser

utilizadas para orientar esses estudos.

Para facilitar e organizar a execução e a apresentaçäo dos resultados do estudo histórico,

propöe-se a utilização de um formulário onde são anotadas todas as informaçöes obiidas, em

ordem cronológica de acontecimento dos eventos.

Este formulário pode seguir o formato apresentado no quadro 5.4, tomando-se como exemplo

um levantamento histórìco de um complexo industrial realizado por CUNHA (1997).
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\\\...\ unrdades de
---.'-q5oduçao

lnformações -----

lnic¡o de operaçâo

Encerramento

Cloro soda

Cond¡çöes do ed¡fício

Matérias

1946

primas/quant¡dade

1982

Ácido sulfúrico

Demolido, escombros no

local, paredes em pé

Produtos/quant¡dade

Cloreto de sód¡o 130 Vd¡a

mercúr¡o 40 kg/dia

1946

Resíduos

soda cáustica 75 Vd¡a

cloro liquido 55 Udia

hipoclorito sódio 40 Udia

ácido clorídr¡co 60 Vdia

hidrogênio 2o.ooo m3/dia

'1986

Efluentes

Demolido, alguns

escombros no local

BHC

enxofre 639 Umês

cal hidratada 85 kg/mês

terra infusór¡a 95 kg/mês

pentóx¡do de vanádio ?

Fluxogrâma de

produção?

1946

Quadro 5.4: Exemplo de tabela a ser utilizada em estudo histórico (CUNHA,1997)

1986

')

ácido sulfúrico 1850 Umês

Lançados no córrego

semi demolido,

paredes em pé

A interpretação de fotografias aéreas multitemporais é uma técnica a ser destacada como uma

ferramenta das mais importantes para a rcalizaçäo do estudo histórico. A utilização das

fotografias aéreas nesta etapa, diferencia-se daquela realizada na etapa de identificação de

áreas potencialmente contaminadas, por doìs aspectos principais: objetivo e escala de

trabalho.

cloro l¡q. 312 Vmês

benzeno 148 Umês

s¡m (anexo)

borra de enxofre

lançados no córrego

BHC 16% 400 t/mês

BHC 4Oo/ø ?

Na identificação de áreas potenc¡almente contam¡nadas são utilizadas fotografias em escalas

regionais de trabalho e o objetivo é localizar áreas, principalmente clandestinas ou desativadas.

ÔI

isÕmeros de BHC

dispostos em vários

loca¡s na área

sim (anexo)

lançados no rio

sim (anexo)



Na avaliação preliminar, por sua vez, são utilizadas fotos em escala local e o objetivo é

localizar os pontos, de produção, disposiçäo e tratamento de resíduos dentro de uma área

potencialmente contaminada identificada, sendo, em alguns casos, possível, até mesmo,

identificar as condiçöes que estes eram operados.

As fotografias aéreas e mapas em escala de detalhe (por exemplo: 1 :5.000 até 1 :10.000)

podem ser utilizados também, para identificar os bens a proteger localizados na vizinhança da

área sob avaliação, como parte do estudo sobre o meio fÍsico. Devem ser local¡zadas as áreas

ocupadas por residências, hortas, poços para abastecimento de água, escolas, galerias de

águas pluviais, de esgoto, etc..

Na figura 5.9 é apresentado um exemplo da utilização das fotografias aéreas no estudo

histórico executado na etapa de avaliação preliminar. Naquela figura pode ser observada uma

fotografia aérea utilizada para identificar os t¡pos de uso do solo (por exemplo, uso industrial e

residencial) e bens a proteger (por exemplo, área residencial, drenagens e escola) ao redor de

uma indústria desaìivada.

Na figura citada é também apresentado um mapa, que ilustra os resultados da ¡nterpretação de

fotografias aéreas de uma mesma área tiradas em diferentes datas. Desta forma, além da

identificação de pontos onde foram realizadas disposiçöes de resíduos / materiais dentro da

área industrial e o posicionamento das edificaçôes existentes e demolidas, pode-se determinar

o período em que estes fatos ocorreram.

O levantamento de dados sobre o meio físìco objetiva, princ¡palmente, determinar as vias

potenciais de transporte dos contaminantes e a localização e caracterizaÇão de bens a

proteger que possam ser afetados.

Para tanto, devem ser levantados dados geológicos, pedológicos, hidrogeológicos,

hidrológicos, geomorfológicos e metereológicos, entre outros, gue podem ser obt¡dos junto aos

órgãos de controle e planejamento ambiental, universidades, institutos de pesquisa (geológico

e agronômico, entre outros), empresas de abastecimento de água, empresas perfuradoras de

poços, entre outros (ver quadro 5,3).

Na figura 5.10 é apresentado um mapa hipotético mostrando os tipos de ocupaçäo e uso do

solo ao redor de uma indústria metalúrgica, como resultado da etapa de avaliação preliminar.

68



LEGENDA

Area induslrial
Ll desativada

I Area lnduslrial

I Area residencial

|| Drenagens

I Escota

ltl rm
ä r* n €orFrcÁçôEs ExrsrEilrEs

- ,n, i..-i EorFrcÀçôrsotilouDÀs

n1w
I ß01

Figura 5.9: Utilizaçäo de fotografia aérea na etapa de avaliação preliminar (CUNHA, 1997)
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Figura 5.10: Uso e ocupação do solo ao redor de indústria desativada e identificação dos bens

a proteger na etapa de avaliação preliminar.

5.1.3.2
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Durante a ¡nspeçåo de reconhecimento, a área deve ser vistoriada detalhadamente,

procurando-se, se possível, realizar entrevistas com pessoas do local, como forma de adquirir

informaçöes, que em muitos casos poderiam não ter sido registradas em documentos, como

por exemplo, a ocorrência de acidentes.

Deve-se destacar que os técnicos designados para a execuçäo desta inspeção devem possuir

formaçäo adequada para estarem aptos a formular e interpretar tais questões, recomendando-
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se desta forma, a constituição de uma equipe m ultid¡sciplinar. Durante a inspeção de

reconhecimento deve ser realizada uma verificaçäo sobre a necessidade da tomada de

medidas emergenciais, em função da possibilidade de existência de risco de incèndio e

explosão, ou de riscos iminentes aos bens a proteger.

Na entrevista realizada com pessoas, que estão ou estiveram estado ligadas à área sob

avaliaçäo, como funcionários e moradores vizinhos, poderão ser obtidas as seguintes

informações:

a

a

a

a

locais de disposiçäo ou infiltração de resíduos;

acidentes ocorridos;

período de funcionamento das unidades;

existência de doenças nos funcionários, moradores e animais;

formas de manuseio das substâncias;

existência de reclamações da populaçäo;

constataçäo de problemas com a qual¡dade do ar, água e solo;

ocorrência de enchentes na reg¡ão;

incômodos provocados pelas atividades desenvolvidas na ârea;

problemas de saúde ocupacional.

Na inspeção de reconhecimento devem ser observadas as condições de projeto, construçäo,

manutenção e operação das instalaçöes, como por exemplo: observar as condições de

impermeab¡lização do piso (presença de rachaduras) nas áreas onde são manejadas

substâncias com potencial de contaminaçäo; verificar a existência de vazamentos em

tubulações, tanques, lagoas de tratamento; existência de ìmpermeabilizaçäo em áreas de

dìsposição de resíduos; presença de contam¡nantes sobre a superfície do solo, ou seja, buscar

evidências que possam levar os técnicos a suspeitar da presença de contaminaçäo na área e a

sua localização mais provável.

A partir daquelas observações podem ser propostas medidas preventivas e corretivas, visando

evitar problemas ou o seu agravamento. Além disso, deve ser observado o uso e ocupação do

solo nas vizinhanças da área, localizando-se os bens a proteger.

A inspeção de reconhecimento possibilita a comparaçäo da situação da área registrada nos

mapas e documentos existentes com a situação atual verificada nesta inspeção, Proporciona

também um aumento considerável da quantidade de informações sobre a área em um curto
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período de tempo. Essas informaçöes säo fundamenta¡s para o planejamento da etapa de

investigação confirmatória, principalmente para o planejamento da coÈta de amostras e

definição dos métodos e pontos de amostragem.

A coleta de informações sobre r¡scos potenciais à vida e saúde da equipe que atuará em

campo é muito ¡mportante para a elaboraçäo do plano de segurança dos trabalhadores na

etapa de investigação confirmatória. De uma forma geral, a inspeção de reconhecimento visa:

. ver¡ficar a existência de outras fontes (externas e internas) de contaminaçäo que possam

ter influência na área;

a

a

identificar receptores ou bens a proteger;

verificar a qualidade das informações existentes;

coletar e reg¡strar informações adicionais sobre a área;

identificar acessos e possíveis pontos de amostragem;

delimitar áreas com possibilidade de existir contaminantes e verificar a possibilidade de

existência de substâncias químicas voláteis, explosivas ou tóxicas no local.

5.1.3.3

O modelo conceitual definido no final da etapa de avaliaçäo preliminar (modelo conce¡tual 1),

constitui-se numa síntese do conhecimento adquirido sobre uma área até esta etapa do

gerenc¡amento, devendo representar a sua situação quanto à possível contaminaçåo existente

e sua relação com a vizinhança, incluindo os bens a proteger a serem considerados. Este

modelo se constituirá na base para a definição dos objetivos, dos métodos e das estratégias a

serem utilizados durante as etapas posteriores, devendo ser atual¡zado em função da

execução de novas etapas do gerenciamento de áreas contaminadas.

Na ficha cadastral de áreas contaminadas, o modelo conceitual deve ser apresentado, no final

de cada atualizaçäo, no seu item 10 (ver anexo 2), "Croqui da área/modelo conceitual".

Naquele item o modelo conceitual pode ser apresentado por meio de uma ilustração ou croqui,

ou descrito em uma tabela onde devem ser registradas as fontes de contaminaçäo, os

mecanismos de liberação dos contaminantes, as principais vias de transporte dos

contaminantes, pontos de contato dos contaminantes e receptores.

Na figura 5.11 é apresentado um exemplo da representaçäo do modelo conceitual, obtido após

a execução da etapa de avaliaçäo preliminar.

72

Estabelecimento do modelo conceitual I



1O CROQUI DAÁREA/ MODELO CONCEITUAL

Croqui/Seção Esquemática

PEPRESA

C rù'
?-.'ì

e4
XXXXX

XXXXX

o

' Disp de \
..-. resíduos i

It

horto

Dep<ísito
dei4PeP

fnfiltraçdo
de efluente

c'

horto
XXXXX

XXXXX

XXXXX

Q poco

poco

Ãreo de
Produçdo

corte B-B'

@I

Figura 5.1 1 : Representação do modelo conceitual após a etapa de avaliaçäo preliminar
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5.1.3.4

As informações obtidas durante a etapa de avaliaçäo preliminar, possibilìtam uma nova

classificação da área potencialmente contam¡nada. O registro destas informações deve ser

realizado utilizando-se a ficha cadastral de áreas contaminadas, que possui um sistema

desenvolvido para a classificaçäo das áreas (anexo 2).

Como exemplo de aplicação do sistema de classificaçäo, as áreas onde esteja sendo feita ou

foi realizada a disposição de resíduos de maneira inadequada, podem ser classificadas como

áreas suspeitas de contaminação. Desta forma, devem ser observadas as respostas obt¡das

nos ¡tens 2.1 ("tipo de disposiçäo"), 2.6 ("existência de impermeabilização inferior"), 2.10

("destino dos líquidos percolados"), 2.1 3 ("existência de impermeabilização superior") e 2.14

("tipo de material utilizado para a impermeabilizaçåo superior") da ficha cadastral de áreas

contaminadas, os quais däo subsídios para avaliar se a forma de construçâo e operaçäo de

áreas de disposição de resíduos säo adequadas ou não.

No caso das áreas industriais e comerciais, bem como nos postos de serviço, podem ser

consideradas como áreas suspeitas aquelas em que se considere que as atividades

desenvolvidas na produção, armazenamento, tratamento e disposição final de resíduos e

efluentes, sejam realizadas de forma inadequada. Desta forma, devem ser observadas as

respostas obtidas nos itens 3.6 ("destino das águas residuárias"), 3.8 ("condições de

impermeabilizaçäo da área"),3.9 ("material utilizado para ¡mpermeabilizaçäo da superfície do

solo") e 3.10 ("existência de vazamentos/infiltraçöes"), os quais däo indicações sobre as

condições das instalações e operaçäo nesses empreendimentos

No caso de fontes de contaminação desconhecidas ou outras fontes, como acidentes e fontes

relacionadas à atividade agrícola, devem ser observados os itens 4.1 ("tipo de fonte de

contaminação"), 4.2 ("causa do problema"), 4.5 ("destino das substâncias") e 4 6 ("existência

de impermeabilizaçáo da superfície da área").

Em geral, para todos os tipos de fontes de contaminaçäo, os itens 5.10 ("posição do nível

d'água em relação aos contaminantes"), 5.1 5 ("possibiìidade de influência da ârea sobre as

águas superficiais") e 5.16 ("possibilidade de enchente na área") podem ser utilizados para

classificar áreas como suspeitas de contaminação, pois indicam se existe a possibilidade de

ocorrência de contato entre os contaminantes e os bens a proteger, no caso águas

subterråneas e superficiais.
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Os itens 6.1 ("ocorrência de ac¡dentes e eventos importantes"), 6.3 (existência de risco em

decorrência da contaminaçäo do solo"),6.4 ("indicaçöes perceptíveis na superfície do solo"),

6.5 ("presença de gases/vapores nas edificaçöes vizinhas") podem indicar a ocorrência de

eventos ou a presença de substâncias em determinados locais, que levem a suspeitar da

presença de contaminação na área.

Por outro lado, os itens 5.8 ("existência de solo contaminado"), 5.1 I ("existência água

subtenânea contaminada") e 5.14 ("existência de água superficial contaminada") subsidiam a

classificação das áreas como áreas contaminadas (AC), considerando a constatação da

existência de resultados analíticos e/ou presença de contaminante em fase livre, que atestem a

existência de contaminaçäo, por ocasião da realização de investigações na área, ou seja

trabalhos correspondentes no minimo aos trabalhos realizados na etapa de investigação

confirmatória (classificaçäo 2), necessários para defìnir uma área como contaminada.

Desta forma, para classificar uma área como sendo suspeita de contaminaçäo, pelo menos

uma das respostas às questões apresentadas deve indicar suspeita de contaminação na área.

5.1.3.5

Os resultados obt¡dos na etapa de avaliação preliminar devem ser apresentados em relatórios

e armazenados no cadastro de áreas contaminadas (ver item 5.3), juntamente com as fichas

cadastrais das áreas avaliadas.

Os relatórios devem conter uma compilação das ìnformações obtidas e suas fontes, além de

ilustrações, como mapas em escalas adequadas ao tamanho de cada área avaliada. As

escalas utilizadas para confecção dos mapas podem, por exemplo, variar de 1:2.000 a 1:500.

Caso näo existam bases apropriadas, os croquis das áreas utilizados para definir o modelo

conceitual podem ser utilizados, como o apresentado na figura 5.11.

As novas classificaçöes recebidas pelas áreas em questäo na etapa de avaliação preliminar

deveräo ser atualizadas nos mapas regiona¡s elaborados nas etapas de defin¡ção da região de

interesse e identificação de áreas potencialmente contamrnadas. Na figura 5.12 é apresentado

um mapa de uma região prioritária com a ¡ndicaçåo da nova classificação das áreas após a

realização da etapa de avaliação preliminar-

Apresentação dos resultados da etapa de avaliação preliminar
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Devem ser registradas também as propostas de medidas emergenciais, corretivas e/ou

preventivas que poderiam ser realizadas de imediato para ev¡tar o agravamento ou novas

contaminações.

N
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Flgura 5.12: Mapa da região prior¡tária com a nova classificação das áreas obtidas após a

rcalização da etapa de avaliaçäo preliminar.

to

cLASStFtCAçAO

AP AREAPoTENCIALMÊNTECONTAMINADA

AS ÁREA susPÉtra DE CoNTAMTNAçÃo

AC ÁREA coNTAM¡NADA

^ 
tNDúsrRta eulMrca

a tNDúSTRtaELETRo.ELETRóNtca

r tNDúsrRtaMETALúRGrca

* POSTO DE SERV|çO

o ÁREA DE DIsPosIçAo DE RESIDUoS

1,125 1,5km



5.1.4 lnvestigaçãoconfirmatória

A etapa de investigaçáo confirmatória encerra o processo de identificação de áreas

contaminadas e tem como objetivo principal confirmar ou não a existência de contamìnação e

verificar a necessidade da realizaçäo de uma investigação detalhada nas áreas suspeitas,

identtficadas na etapa de avaliação preliminar. Desta forma, os resultados obtidos na etapa de

investigação confirmãtória são importantes para subsidiar as açôes do órgão gerenciador ou

órgäo de controle ambiental na definiçäo do responsável pela contaminaçäo e dos trabalhos

necessários para a solução do problema.

A confirmaçäo da contaminação em uma área dá-se basicamente pela tomada de amostras e

análises de solo eiou água subterrånea, em pontos estrateg icamente posicionados. Para locar

esses pontos e definir a profundtdade de investigação toma-se como base o conhecimento

adquir¡do sobre a área na etapa anterior (avaliaçäo preliminar), onde foi definido o primeiro

modelo conceitual da área (modelo conceitual 1).

Em seguida, deve ser feita a interpretaçäo dos resultados das análises realizadas nas

amostras coletadas, pela comparaçäo dos valores de concentração obtidos com os valores de

concentração estabelecidos em listas de padröes, definidas pelo órgåo responsável pelo

gerenciamento de áreas contaminadas.

Desta forma, caso uma área, após a execução da etapa de investigação confirmatória, seja

classificada como área contaminada (AC), haverá a necessidade da execução das etapas

seguintes do processo de recuperação de áreas contaminadas. Caso contrário, ela

permanecerá classificada como área potenc¡almente contaminada (AP), devendo permanecer

registrada aguardando novas informações, ou ainda poderá ser excluída do cadastro, quando

não for detectada a contaminação nessa e quando não mais existir ativìdades potencialmente

contaminadoras em funcionamento no local.

Após a realizaçâo da etapa de investigaçäo confirmatória, a ficha cadastral de áreas

contaminadas deverá ser atualizada, assim como os dados armazenados no cadastro de áreas

contaminadas (ver item 5.3). A metodologia utilizada para realizaçäo da etapa de investigação

confirmatória é const¡tuída basicamente pelas seguintes partes: plano de amostragem, coleta

de amostras, realização de análises, interpretaçäo dos resultados e definição do responsável

pela contaminação, conforme ilustrado na figura 5.I 3.
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Figura 5.1 3: A etapa de investigação confirmatória

F¡cha Cadastralde
ACs



5.1.4.1

Em função da grande varìabilidade de tipos de áreas suspeitas de contaminação que

necessitam ser ¡nvestigadas (diferentes trpos de fontes de contaminaçäo, contaminantes, v¡as

de transporte e receptores ou bens a proteger), não pode ser aplicada uma forma única para

definição do plano de amostragem. Entretanto, uma seqüência de procedimentos comuns

podem ser sugeridos para a definição deste plano.

Desta forma, na elaboração de um plano de amostragem na etapa de investigação

confirmatória devem ser definidos basicamente:

Plano de amostragem

A

B

D

E

F

G

H

os meios a serem amostrados;

o número, profundidade e a localizaçäo dos pontos de amostragem;

os parâmetros a serem analisados;

as técnicas e protocolos de amostragem, preparaçäo de amostras e análises;

o número de campanhas de amostragem;

os valores limites das concentrações dos contaminantes a serem cons¡derados;

o plano de infraestrutura e segurança dos trabalhadores;

a equipe de profissionais que participarão da execução desta etapa.

Destaca-se, novamente, que a base principal para o planejamento dos trabalhos é o modelo

conce¡tual 1, desenvolvido na etapa de avaliação preliminar, que fornece uma visäo dos tipos

de informação necessários a serem levantados na etapa de investigação confirmatória.

A seguir seräo descritas algumas lìnhas para o planejamento dos trabalhos.

Definiçäo dos meios a serem amostrados

Segundo BYRNES (1994), diversos compartimentos ambientais podem ser amostrados na

investigação de uma área, podendo ser citados: os solos, os sedimentos, as rochas, aterros,

águas subterrâneas, águas superficiais, águas da zona não saturada (solução do solo), gás do

solo, ar ambiente (interno e externo). Além destes, podem ser amostrados resíduos, efluentes,

partes das edìficações (paredes, pisos, tintas), poeira, animais e vegetação,

Uma vez que o objetivo da etapa de investigação confirmatória é apenas a verificação da

ex¡stência de concentrações de contaminantes maiores que os limites estabelecidos para
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declarar uma área como contaminada, dificilmente existirá a necessidade de amostrar todos

estes meios, concentrando-se a atenção naqueles onde os contaminantes apresentem maior

possibilidade de se concentrar e para os quais, preferencialmente, já tenham sido definidos

valores lim¡te.

Desta forma, na etapa de investigação confirmatória, a escolha do meio a ser amostrado recai,

normalmente, sobre os solos, sedimentos, aterros e águas subterrâneas.

Por exemplo, no caso de vazamentos em tanques subterrâneos de armazenamento de

combustível em postos de serviço, os hidrocarbonetos tendem a concentrar-se próximo à

superfície potenciométrica do aqüífero livre, podendo, inclusive, formar fase livre de

combustível sobre a franja capilar. Neste caso, para confirmar a presença de contam¡nação

poderão ser retiradas amostras de águas subterrâneas e de solo em profundìdades próximas

ao nível d'água,

No caso de investigaçäo em uma indústria metalúrgica, por exemplo, a suspeita de

contaminação recai sobre os metais, que apresentam a tendência de se concentrarem na

superfície do solo, devido às suas características físico-químicas e também à origem da

contaminação. Nestes casos, o meio a ser amostrado deverá ser o solo superficial.

Definição do número, profundidade e a localização dos pontos de amostragem

A localizaçäo dos pontos de amostragem é funçäo do conhecimento existente sobre a hipótese

de distribuição dos contaminantes na área. De uma forma geral, a partir de fontes de

contaminação pontual a lendência de distribuição dos contaminantes, no plano horizontal, é de

que se distribuam de forma heterogênea. A partir de fontes de contaminaçäo dispersa, a

tendência é que os contaminantes se distribuam, no plano horizontal, de forma homogênea na

ârea.

Segundo USEPA (1989 citado em BYRNES, 1994), basicamente existem três t¡pos de

esquema de distribuição dos pontos de amostragem dos solos e águas subterråneas, no plano

horizontal, em uma área:

amostragem direcionada;

amostragem sistemática;

amostragem aleatória.
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Para ¡lustrar estes esquemas de amostragem foram criados exemplos hipotéticos apresentados

na f¡gura 5.14. Nesta figura estão representadas as instalações de uma indústria desativada,

classrficada como uma área suspeita de contaminaçäo, na qual pretende-se localizar os pontos

de amostragem de solo para realização da etapa de investigaçáo confirmatórìa.

Em uma prìmeira hipótese, representada na figura 5.14a, considera-se que os locais onde as

evidências de suspeita de contaminação do solo, levantados na etapa de avaliação preliminar,

foram bem definidos e localizados com precisão dentro da área. Na segunda hipótese,

representada nas figuras 5.14b e 5.14c, considera-se que estes locais não foram identificados

na átea da indústria, näo sendo disponível nenhuma informaçåo prévia sobre suas

localizações.

O esquema de amostragem direcionada é aplicável em áreas onde existe bom conhecimento

da hipótese de distribuição dos contaminantes na área suspeita de contaminação, isto é, os

pontos de amostragem såo pos¡cionados onde existam informações históricas confiáveis e/ou

onde métodos indiretos de investigação foram aplicados com sucesso, indicando os pontos

onde exrstam grande possibilidade de ocorrer contaminação (BYRNES, 1994), conforme

exemplo apresentado na figura 5. 14a.

Segundo a SOCIEDAD PÚBLICA GESTIÓN AMBIÊNTAL - IHOBE (1995), o número de pontos

de amostragem de solo, no plano horizontal, em um esquema de distribuição de pontos de

amostragem direcionado deve ser maior que 4 por local onde foram detectadas evidências de

suspeita de contaminação.

Além da coleta nos pontos onde ocorre a maior probabilidade de existência de contaminaçäo,

devem ser coletadas também amostras onde não ocorra a influência das fontes suspeitas

identificadas, ou seja, onde ocorram valores naturais, para comparação. Por exemplo, para a

coleta de águas subterråneas recomenda-se no mínimo três pontos de amostragem nos locais

suspeitos de ocorrer contaminação e um para determinação da qualidade natural destas,

confoime descrito em ASSOCIAÇRO eRnSltetRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT (1997a).

Os esquemas de distribuiçåo aleatório ou s¡stematizado são aplicáveis nas áreas onde as

informaçöes preliminares säo escassas ou näo confiáveis, ou onde a distribuiçäo dos

contaminantes é homogênea, por exemplo, gerada por fontes dispersas. Com este esquema

de amostragem, assegura-se que todas as sub-áreas que compöe a área investigada serão

amostradas, o que pode não ocorrer em um esquema d¡recionado (BYRNES, 1994).
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Um esquema aleatório é a forma mars comum de distribuição dos pontos de amostragem. Esta

forma de investigação simplifica a análise estatística, entretanto, á tipicamente muito

dispendiosa e muito dif ícil de ser justificado (USEPA, 1989a).

A forma mais aceitável de distribuição aleatória dos pontos de amostrâgem é a esiratificada,

onde procede-se uma divisäo regular da área, distribuindo-se os pontos de forma aleatória em

cada uma delas, Esta divisão é realizada levando-se em conta a provável distribuição de

poluentes, o custo da amostragem, área com características diferentes, ou mesmo uma

combinaçäo de todos estes fatores. Com este esquema de amostragem, assegura-se que

todas as sub-áreas que compõe o local investigado serão amostradas, o que pode näo ocorrer

em um esquema aleatório simples.

A subdivisåo implantada na área pode levar em conta informações prévias (históricas ou

científicas) de que as concentrações dos poluentes são completamente d¡ferentes em

determinados segmentos que compõe a área a ser amostrada. A distância em relação à fonte

de emissão do poluente é um exemplo de critério a ser utlizado nesta estratificação,

A amostragem aleatória permite a coleta de amostras discretas, näo levando em conta a

continuidade e correlação espacial entre as propriedades do solo. Desta forma, ao optar-se por

uma distribuição aleatória dos pontos de amostragem, dois pontos podem ser localizados muito

próximos, gerando informaçåo redundante e desperdiçando os recursos empregados.

Uma forma de contornar o problema da amostragem aleatória estratificada é o emprego de um

esquema com distribuição sistemática dos pontos de amostragem (malha de amostragem), que

além de evitar a coleta de amostras em pontos muiio próximos, apresenta as mesmas

vantagens da subdivisäo da área. Na distribuição sistematìzada os pontos de amostragem são

posicionados nos vértices da malha de amostragem ou no centro dos polígonos adotados,

A experiência e as considerações teóricas mostram que na maioria dos casos uma

amostragem baseada em uma distribuìção sistemática dos pontos, pela aplicaçäo de uma

malha regular, é mais prático e gera um retrato detalhado da variação dâs propriedades do solo

existentes no local. Tem como vantagem a facilidade de implantaçåo no campo da malha de

amostragem planejada e a possibilidade de adensamento do número de pontos onde for

necessário, por meio de uma amostragem direcionada posterior.
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Na prática ao planejar-se uma malha de amostragem regular, nem sempre é possível realiza¡ a

amostragem nos pontos pré-determinados, devido à presença de obstruçöes como estradas,

construções, rochas, árvores, entulhos e utilidades (galerias, tubulações, etc.).

Segundo BYRNES (199a), a forma de malha de amosfragem mais eficiente é a triangular, que

proporciona uma probabilidade maior de se detectar um foco de contaminação. Entretanto, as

malhas quadradas ou retangulares såo facilmente aplicáveis na prática e a d¡ferença de

eficiência näo é muito grande.

A malha de pontos de amostragem pode ser orientada na direçäo do fluxo de dispersão dos

poluentes, os quais, via de regra, seguem a topograf¡a do local ou a direçäo predominante dos

ventos.

Concluindo, em um esquema sistematizado o número de pontos, formato e espaçamento da

malha de amostragem dependem basicamente do tamanho da área a ser invest¡gada, da

hipótese de distribuição espacial da contaminação e grau de confiança requerido.

No planejamento da malha de amostragem deverá ser calculada a probabilidade de se

identificar a contaminação pela utilização de métodos estatísticos e verificar, desta forma, se o

formato da malha e o espaçamento entre os pontos de amostragem são aceitáveis. Por

exemplo, as probabilidades de um foco de contaminação de forma circular ser detectado,

utilizando-se diferentes espaçamentos de pontos de amostragem em uma malha regular

quadrada, foram calculadas por GILBERT (1982, citado em BYRNES, 1994), cujos resultados

säo apresentados no quadro 5.5.

Probab¡lidede

0,8

Quadro 5.5: Probabilidade de identificar um foco de contaminaçäo utilizando-se malha regular

quadrada e a relaçäo entre o espaçamento dos pontos de amostragem e o

diâmetro do foco de contaminação (GILBERT, 1982 citado em BYRNES, 1994)
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0,9

0,95

0,99

Relação espaçamento da malha/diâmetro do foco de

contaminação

1,13

1,01

0,94

0,86



Um método estatíst¡co mais detalhado para o cálculo das probabilidades de se detectar um

foco de contaminaçáo ("hot spot") pode ser encontrado em USEPA (1989a).

Normalmente, na etapa de investigaçäo confirmatória não são utilizadas amostras compostas.

Entretanto em alguns casos, como no exemplo apresentado a seguir, estas podem ser

utilizadas. Outras metodologias podem ser utilizadas para a localização dos pontos de

amostragem no plano horizontal, como por exemplo, a metodologia estabelecida pela USEPA

(1996a) para a definição dos SSLs ("soil screening levels"),

Naquela metodologia, para a amostragem de solos superficiais (2 cm de espessura)'

cons¡dera-se a exposiçäo por contaio direto com substâncias semivoláteis, inorgânicas e

pesticidas ou inalação de substâncias voláteis, e um uso residencial para a área. Os pontos de

amostragem såo localizados dividindo-se ¡nicialmente a ârea a ser investigada em áreas

menores, de 0,5 acre (aproximadamente 2.OOO m2, tamanho de um lote residencial)' que por

sua vez são subdivididas em quatro partes ¡guais, nas quais, são retiradas no mínimo seis

amostras de solo, locadas aleatoriamente, que formaräo uma amostra composta. Desta forma

säo coletadas 4 amostras compostas para cada sub-área de 2000 m2, ou seja, 24 pontos de

amostragem para cada sub-área.

CaSo a concentração máxima das amostras compostas sejam maiores que a concentração do

nível definido como limite (SSL), nestes lotes, deveräo ser realizadas investigações adicionais,

excluindo-se aqueles onde estes níveis não foram ultrapassados (USEPA, 1996a).

Na etapa de investigação confirmatória, em áreas suspeitas de contaminaçäo, a distribuição

das substâncias contaminantes deve ser investigada tanto no sentido horizontal quanto no

vertical. A profundidade de investigação ou de amostragem, da mesma forma como säo

definidos os pontos de amostragem no sentido horizontal, também variará de acordo com as

caracierísticas das fontes de contaminaçäo, dos contaminantes e do meio físico. Desta forma,

devem ser amostradas preferencialmente as profundidades onde os contaminantes

apresentem a maior probabilidade de estarem concentrados.

Durante a realização da amostragem, podem ser uiilizados métodos de "screening" e métodos

geofísicos, para encontrar as anomalias indicativas das maiores concentraçöes dos

contaminantes em profundidade. Por exemplo, utilizando-se analisadores de vapores para

determinar o ponto do perfil do solo a ser amostrado, que apresenta os maiores valores de

concentração de contaminantes voláteis'
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Quando näo existem indicações para orientar a definição da profundidade de amostragem,

pode-se estabelecer níveis regulares para esta, ou amostrar de acordo-com a posiçäo de

diferentes camadas hidroestratigráficas.

No quadro 5.6 são apresentados alguns exemplos para a definição da profundidade de

amostragem retirados do guia de amostragem do solo (INTERNATIONAL ORGANIZAT¡ON

FOR STANDARTIZATION - lSO, 1994), onde são sugeridos as profund¡dades de amostragem

de solo, de acordo com o uso deste e as vias de exposição aos contaminantes.

Util¡zação

Areas agrícolas

Agua subterrånea

População exposta

Hortas ¡esidencia¡s e coletivas

HOpUraçao rurat

Gado

Populaçåo urbana

Parques, áreas verdes, quintais

Parque infantil

Vlas de exposição

Populaçäo

Areas recfeactonats e

esportivas

uonsumo 0e alrmenlos,

ingestã0, inalaçáo, contato

dermâl

Todos os residentes

Quadro 5.6: Sugestão de profundidades de amostragem do solo (lSO, 1994)

Depende do local,

condiçðes de uso da terra,

solo, etc,

uso esporádico de público

diverso

cflanças

Na figura 5.15 e quadro 5.7 säo apresentadas as estratégias propostas pela CETESB (1999)

para a elaboração de plano de amostragem dos solos e águas subterrâneas em áreas

suspeitas de contaminação na etapa de investigaçäo confirmatória. Estas propostas v¡sam

uniformizar a forma de execução da etapa de investigação confirmatória no Estado de São

Paulo, ou seja, uniformizar os procedimentos utilizados para declarar uma área como

contaminada. Para a confecção destas propostas foram consideradas as estratégias

estabelecidas em USEPA (1996b), IHOBE (1995) e a estratégia de amostragem de solo

apresentada na Lei Federal de Proteção do Solo da Alemanha.

86

Profund¡dade de

lnteressê

uso esporádico por cr¡anças

ê adultos

ingestão inalaçáo contato

dermâl

¿ona raorcular e solo

de superficie

(0 - 0,3 m)

ingeståo de solo e inalação

Baseado no perlodo médio

de uso com exposição

pouco sign¡flcante aos

contaminantes

Protundidade do nivel

d'água do aquífero

freâtico

Aumento da exposiçåo de

particulas de solo em pontos

nåo coberlos com grama

0a0,6m
recomendado-0, 15 m

0a0,35m

040,15m

recomentado-0,30 m

0a0,15m

recomendado-o,15 m



Estas estratégias cons¡deram as formas de distribuição espacial dos contaminantes,

estabelecendo diferentes formas para a locação dos pontos de amostragem.

Hipótese de distribu¡ção espacial da contaminação

Estratégia 1
(vêr quadro 5.7)

Estratégia 2
(ver quadro 5.Ð

Poslção da
fonte

dêsconhecidå

Estratégia 3
(vor quadro 5.¡

Figura 5.15: Proposta de estratég¡as para a elaboração de plano de amostragem de solo e

água subterrânea na etapa de investigação confirmatória (CETESB' 1999)

a7

Estratégia 4
(ver quadro 5.Ð



:sÍaregras de amostragem de solo e/ou água suÞterfänea nâ etapa de rnvesÍgaçao connrmatona

I Dislribuição dos pontos de amostragem em planla

Dividir a área suspeila em lotes de no máximo 500 m2

Número de pontos de amostragem: 15 por lole

Número de amosttas: 1 amoslrã coñposta por lole

Profundidade de amoslragem; de acordo com o bem a proleger e as ca¡aclerísticas do conlaminanle

2

3

Sltuaçåo Ai A ársâ possul boa qualldâdo ds lnformaçöos levantadas na avallãçào prelimlna¡

1 D¡sfibuição dos ponlos de amostrãgem er¡ planta

. Dividir â área suspeita em 2 sub-áreas, de acordo com a hipótesê de distribuiçáo da contamináçåo, emt Setor I - sub-área com

pequena probabilidade de eslar contaminada Setor ll - sub.área com grande prcbabilidêde de estar conlaminada

. Dividir o Setor llem loles de no máxrmo 5OO m'?

. Número de pontos de amoslragem: 6 por lote

2, Número de amoslrast 1 amostra composta pot lote

3. ProÍ!ndidade de amostragemt de acordo com o bem â proteger e as caraclerísticâs do contaminanle

Sltuação B: Hipótese de distribuiçåo defìnida pela âplicåçåo d6 mélodos geoffsicos e/ou de screening, ou pelos resullados obticlos

ñãs análise de amostras coletadas utilizando.se a estratégia 1

1. Diskibuição dos ponlos de amostrâgem er¡ planta

. Dividir a área suspeila em 2 sub-áreâs, de acordo com a hípólese de dístribuiçåo da conlaminaçáo, em : Setor I - sub-área

onde näo foram detectadas anomalias ou concenlraçöes elevadas. Setor ll - sub-área onde foram detecladas anomalias ou

coñcêntraçóes elevadãs

. D¡vidir o Setor ll em lotes de no máximo 5OO m'?

. Númerc c,e pontos de âmoskagem: 6 por lote

2. Núrnero de arnoslras: 1 amostra composta por lole

3 Profundidade de amostragem: de acordo com o bem a proteger e as carãcterlslicas do ôonlaminante

Hlpótese de dlstrlbulçåo deflnlda pela apllcaçäo ds métodos geoflslcos e/o! do acreenlng, ou pelos resultados obtldos nas

anállses de añostras coletadas, utlllzando-se a estratégla 'l

1. Distribuiçáo dos pontos de amostragem em planta

Nos lotes de até 500 m2, onde loram delecladas concentraçðes elevadas ou onde foram delectadas anomalias

Número de pontos de amosfagemr 6 por provávelfonte identificada

Número de amostras: 6 amostras por provável fonle denlillcada

Profundic,ãdê de årnostragem: deve ser âmostrada loda a zona náo saturada ou até o ponto em que nåo seja mâis ver¡lìcado

indícios de coñtaminaçáo. A åmosha será colelâda no ponto do pe l onde foi verillcada â maior concenkaçåo do contaminante

A área possul boa qualldãdê ds lnformãções levantådas na avallâçào prellmlnar

1 Drsl buiçåo dos ponlos de amostragem em planta

. Número de pontos de arÍoskagem: 4 por fonte de contaminação identifcada

2 Númeto de amostras: 4 amoslras simples

3 Profundidade de aóostragem r deve ser amostrada toda a zona nåo saturada ou alé o ponto em que náo seja mais venfcado

indlcios de contamináçåo, A amoslra será coletada no ponto do pedil onde foi verifcâdâ â mâior concentraçäo do contaminantê

Quadro 5.7: Estraiégias de amostragem de solo e águas subterrâneas na etapa de

investigação confirmatória (CETESB, 1999)
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C Definição dos parâmetros a serem analisados

Os parâmetros a serem analisados devem ser escolhidos a partir das informações relativas aos

contaminantes que podem ocorrer ou que ocorrem na área, definidos no estudo histórico da

etapa de avaliação preliminar.

Dentre os contaminantes com maior probabilidade de ocorrerem na área, devem ser

selecionados preferencialmente aqueles que possuam maior toxicidade ou maior potencial para

causar danos aos bens a proteger.

Preferencialmente, devem ser selecionados os parâmetros que possuam valores limites

definidos, com o objetivo de facilitar a interpretação dos resultados.

D Definiçäo das técnicas e protocolos de amostragem e preparação de amostras e

análises

No plano de amostragem devem ser definidos os procedimentos de amostragem, preparação

das amostras e análises a serem executadas.

Por exemplo, a seleção das técnicas de perfuração a serem utilizadas para a coleta de amostra

dos solos e das águas subterrâneas depende basicamente dos seguintes aspectos:

a

a

a

acesso à área;

características dos materiais a serem amostrados;

característ¡cas geológicas da área;

profundidade do nível d'água subterrânea;

profundidade de investigaçäo;

características dos contaminantes;

tamanho da amostra;

. necessidade de instalaçäo de equipamentos para amostragem.

Devem ser definidos também o volume do materìal a ser amostrado, a forma de

armazenamento (tipos de frascos), formas de preservação das amostras, procedimentos de

controle de qualidade, cadeia de custódia, métodos de identificaçäo, forma de transporte e

armazenagem e procedimentos para avaliar as análises a serem efetuadas.
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No estabelecimento dos procedimentos, várias normas podem ser uti¡izadas, as quars

estabelecem os protocolos mínimos para o manejo de amostras e outros testes para a

determinação de propriedades hidrodinâmicas. Como exemplo podem ser citadas as normas

ISO (Comitê, ISO/TC 190 - Qualidade do Solo), ASTM e ABNT. Os métodos analíticos säo

apresentados em várias fontes como por exemplo "Standard Methods" e normas ISO/DlN.

Definição do número de campanhas de amostragem

Na etapa de investigaçäo confirmatória, normalmente uma única campanha de amostragem é

realizada. Eventualmente, outras campanhas podem ser necessárias para confirmação dos

resultados ou para complementar a campanha anterior.

Definiçäo dos valores limites para as concentraçöes dos contaminantes a serem

considerados

A partir da identificaçäo dos parâmetros a serem analisados, devem ser definidos os valores

limites a serem considerados na avaliaçäo da área, acima dos quais ela poderá ser

considerada contaminada.

Esta escolha pode se basear na comparação com valores naturais ("background") ou adotadas

listas referênciais elaboradas com base em estudos de avaliaçåo de risco à saúde humana.

Preferencialmente, deve-se optar por listas de valores estabelec¡das por lei em v¡gor na região

de interesse, Caso näo existam listas ou não sejam disponíveis valores para determinados

contaminantes, pode-se optar por listas de outras regiões ou padrões internacionais, como por

exemplo, a Lista Holandesa, "Generic Soil Screening Levels", e outros. A seleção de

determinada lista de valores referenciais deve necessariamente considerar os cenários

adotados para a sua elaboração.

G Definição do plano de ¡nfraestrutura e de segurança dos trabalhadores

Para viabilizar a execução da etapa de investigação confirmatória, os trabalhos devem ser

planejados e estabelecidos cronogramas de execução, considerando-se inclusive a aquisição

dos equipamentos necessários, a realizaçåo das análises, e outros, assim como realizar

previsões para a obtençäo dos recursos necessár¡os ou disponíveis e sua utilização.
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Outro fator importante que deve ser previsto é o cumprimento das exigências e prazos

estabelecidos pelo órgão gerenciador ou órgão de controle amb¡ental.

Devido aos riscos a que os trabalhadores podem estar expostos na execução da amostragem

de solo em áreas que podem estar contaminadas, principalmente onde não se conhece quais

os contaminantes presentes, suas concentrações e efeitos, é de fundamental importância a

elaboraçäo de um plano e a adoção de medidas de segurança coletivas e individuais, como a

sinalização do local, a utilização de vestimentas apropriadas, máscaras de proteção e outras

providências,

H Definição da equipe de profissionais

No desenvolvimento da etapa de investigação confirmatória, devido ao seu caráter

multidisciplinar, necessita-se do envolvimento de uma série de profissionais de diferentes

áreas, como por exemplo: agrônomos, geólogos, químicos, estatísticos, toxicologistas e outros.

Os químicos têm papel importante na determinação dos tipos de análises a serem realizadas,

no estabelecimento dos níveis de detecçåo necessários para atingir-se os objetivos do estudo

e nos procedimentos de amostragem. Os agrônomos e geólogos podem participar da avaliação

das interações dos compostos químicos com o solo e águas subterrâneas e na localização dos

pontos de amostragem. Os estatísticos ou outros profissionais com especialização em

geoestatística são igualmente importantes na determinação da malha de amostragem, que

melhor avalie a distribuição espacial da contaminação existente e na avaliaçäo dos resultados.

Deve ser definido também o responsável ou coordenador da investigação, que de preferência

poderá ser um representante do órgäo gerenciador, que definirá as informações a serem

levantadas e verificará se estas foram feitas de forma adequada, Representantes do

responsável pela área também devem ser envolvidos.

5.1.4.2

A coleta de amostras é feita utilizando-se os métodos de amostragem mais adequados,

selecionados em função das características específicas do meio físico e dos contaminantes em

cada área.

Coleta de amostras
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Vários são os métodos existentes para coleta de amostras de solos e águas subterrâneas. As

amostras de solos, sedimentos, rochas e outros materiais como aterros podem ser coletados

utilizando-se diferentes métodos de perfuração existentes. As amostras podem ser retiradas

em diferentes profundidades ou em intervalos definidos no plano de amostragem, utilizando-se

diferentes tipos de amostradores. Por exemplo, para a coleta de solos superficiais os

equipamentos de amostragem mais comuns são:

a

a

Pás;

Trados de caneco manuais ou mecånicos;

Trado de rosca;

Trado holandês;

r Amostradores tubulares (tubo aberlo, meia-cana, tubo fechado e lubo de parede fina)

Para coleta das águas da zona nåo saturada e zona saturada devem ser instalados

equipamentos para amostragem como poços de monitoramento, lisímetros de sucção e

amostradores de drenagem livre.

5.1.4.3

As amostras coletadas deveråo ser analisadas em campo e/ou em laboratórios capacitados,

que utilizem metodologias analíticas compatíveis com as características das amostras e

possuam equipamentos adequados para atender os limites de detecçåo requeridos, além de

realizar um controle de qualidade ace¡tável.

Realização das análises

5.1.4.4

O resultados obtidos na etapa de investigaçäo confirmatória devem ser utilizados para atualizar

e complementar o modelo conceitual 1, gerando uma nova versão deste, denominada modelo

conceitual 2 (figura 5.13), que será a base para o planejamento e realização da etapa seguinte

de investigação detalhada.

Deverão ser confeccionados mapas em detalhe mostrando a localìzação dos pontos de

amostragem, além da representação dos resultados analíticos, que podem ser apresentados

em tabelas e mapas de linhas de isoconcentração dos contaminantes, por exemplo.

lnterpretação dos resultados
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Na figura 5.1 6 é apresentado um novo exemplo hipotético, mostrando a localização dos pontos

de amostragem de solo e águas subterrâneas em uma área suspeita de contaminaçäo

(indústria metalúrgica desativada). Nesta figura observa-se que os pontos de amostragem do

solo e da água subterrânea foram locados utilizando-se um esquema direcionado.

Estes pontos de amostragem foram locados em função de anomalias detectadas no solo por

métodos geofísicos, na â¡ea de infiltração de efluentes, constatação de evidências como

pontos, na área de produçäo, que apresenlavam rachaduras no piso, e escoamento superficial

de líquidos percolados na área de disposição de resíduos. Estes fatores levaram a suspeitar da

presença de contaminação nas áreas em questão.

Caso os resultados das análises realizadas indiquem valores superiores aos estabelecidos

como limites para a área, pelo menos em um local indicado como suspeito, esta poderá ser

classificada como uma área contaminada.

Novamente os dados obtidos devido a execuçäo da etapa de investigação confirmatória

deverão ser utilizados para atualizar o cadastro de áreas contaminadas, tanto no registro de

dados de cada área específica como no mapa regional de áreas potenciais, suspeitas e

contaminadas.

5.1.4.5

Os dados obtidos na etapa de avaliação preliminar e investigaçäo confirmatória, na maioria dos

casos, serão suficientes para realização de pesquisa, visando identificar o responsável pela

contaminaçåo, e conseq uentemente, pela realizaçâo das próximas etapas do gerenciamento

de áreas contaminadas.

As partes que normalmente podem ser indicadas como responsáveis pela contaminação säo o

proprietário da área, o locador ou usuário da mesma, agentes financiadores, entidades que

utilizaram a área para dispor resíduos/materiais ou outros.

Caso não seja identificado o responsável pela contaminaçäo ou este não possua cond¡çóes

para arcar com os custos para a execuçåo das etapas seguintes do gerenciamento, o órgão

ambiental deverá assumir as responsabil¡dades pela implementação das etapas seguintes do

processo, ou endereçar o problema para a iniciativa privada, pela criação de incentivos para a

sua recuperação e reuso.
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Figura 5.16: Localizaçåo dos pontos de amostragem de solo e água subterrânea em área

suspeita de contaminaçäo na etapa de investigação confirmatória.
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5.1.4.6

A concentração dos contaminantes identificados nos meios amostrados devem ser comparados

aos valores limites estabelecidos. Caso os valores obtidos estejam acima destes, a área em

questäo poderá ser classificada como uma área contaminada (AC). Se estiverem abaixo, a

área poderá ser classificada como potencialmente contaminada ou ser excluída do cadastro de

áreas contaminadas.

Os resultados da etapa de invest¡gação confirmatória devem ser utilizados para atual¡zar as

informaçöes armazenadas no cadastro de áreas contaminadas. Na ficha cadast¡al de áreas

contaminadas (ver anexo 2), os itens 5.8 ("existència de solo contaminado"), 5.11 ("existência

água subterrânea contaminada") e 5.14 ("existência de água superficial contaminada") estão

associados a classificação das áreas como contaminadas. As áreas classificadas como áreas

contaminadas (ACs) devem passar a ser avaliadas nas etapas seguintes do gerenciamento,

sendo enquadradas no processo de recuperaçäo das áreas contaminadas.

5.1.5 lnvestigaçãodetalhada

Classificação 2

A etapa de investigação detalhada é a primeira do processo de recuperação de áreas

contaminadas. Dentro deste processo, esta etapa é de fundamental importância para subsidiar

a execuçäo da etapa seguinte de avaliação de riscos.

A metodologia utilizada para execução da etapa de investigação detalhada é semelhante à

utilizada para a execução da etapa de investigação confirmatória, entretanto os objetivos säo

diferentes. Enquanto que na etapa de investigação confirmatória o objetivo principal é confirmar

â presença de contaminação na área suspeita, na etapa de investigação detalhada o objetivo

principal é quantificar a contaminação, isto é, avaliar detalhadamente as características da

fonte de contaminação e dos meios afetados, determinando-se as dimensöes das áreas ou

volumes afetados, os tipos de contam¡nantes presentes e suas concentrações. Da mesma

forma devem ser definidas as características da pluma de contaminação, como seus limites e

sua taxa de propagação.

A metodologia utilizada pa:,a rcalizaçáo da etapa de investigação detalhada é constituída

basicamente pelas seguintes partes: plano de investigação, coleta de dados na área

contaminada e interpretação dos resultados (figura 5.17).
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Figura 5.17: A etapa de investigação detalhada
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5.r.5.1

A partir do modelo conceitual 2, obtido após a execução da etapa de investigação

confirmatória, onde säo reunidas e interpretadas as informações ex¡stentes sobre a área

contaminada, são planejados os trabalhos a serem executados na etapa de investigação

detalhada.

Nesta etapa deveräo ser coletadas novas informaçöes até que se atinja um nível de

ìnformações suficiente para subsidiar a realizaçäo da etapa de avaliação de risco. O plano de

investigaçåo pode ser dividido em duas paúes principais:

. plano de infraestrutura;

. plano para coleta de dados na área contaminada.

Plano de invest¡gação

O plano de infra-estrutura tem como objetivo principal viabilizar a execução da etapa de

investigação detalhada e é semelhante ao descrito no plano de amostragem da etapa de

investigação confirmatória. Este plano poderá conter:

a

cronograma de atividades de curta e longa duração;

previsåo para cumprimento dos requerimentos legais junto ao órgão amb¡ental ou

gerenciador;

previsäo de utilização do orçamento;

definiçäo do coordenador dos trabalhos e dos prof¡ss¡onais a serem envolvidos;

plano para a saúde e segurança dos trabalhadores e população;

plano para açöes emergenciais.

a

Para a elaboração de um plano para coleta de dados devem ser definidos basicamente:

A

B

c
D

E

os meios a serem amostrados;

as informaçöes e parâmetros a serem levantados;

o número, profundidade e a localizaçäo dos pontos de amostragem;

procedimentos de amostragem, ensaios, preparação de amostras e análises;

o número de campanhas de amostragem.

A seguir säo descritos resumidamente cada um dos itens necessár¡os para o planejamento da

etapa de investigação detalhada.

o-7



A Definiçäo dos meios a serem amostrados

Na etapa de investigação detalhada todos os meios onde os contaminantes possam se

acumular ou serem transportados devem ser amostrados. Desta forma, nesta etapa pode ser

necessária a realizaçáo de amostragens em vários meios, como por exemplo os solos, os

sedimentos, as rochas, aterros, águas subterrâneas, águas superficia¡s, águas da zona não

saturada (soluçáo do solo), gás do solo, ar ambiente (interno e externo), resíduos, efluentes,

partes de edificaçöes (paredes, pisos, tintas), poeiras, animais e vegetação.

De acordo com as características da área e do contaminante presente, alguns meios podem

ser considerados mais importantes. Em geral, na maioria dos casos o solo e as águas

subterrâneas são considerados prioritárìos.

Resumidamente, os seguintes itens são necessários para o planejamento da etapa de

investigaçâo detalhada, voltados basicamente para a caracterização das zonas nåo saturada e

saturada.

B Definição das informaçöes e parâmetros a serem levantados;

Na etapa de investigação detalhada, conforme figura 5.17, devem ser coletados dados na área

contaminada, visando determinar:

a

a

as propriedades do meio físico que governam o transporte dos contaminantes;

os limites das fontes de contaminação, os tipos e as concentraçöes dos contaminantes

liberados para o meio e presentes nestas fontes;

delimitação da contaminaçäo e da distribuição das concentrações dos contaminantes nos

meios atingidos.

Para a determinaçäo das propriedades ou parâmetros hidrodinâmicos dos solos e águas

suþterrâneas, que governam o transporte dos contaminantes, deve ser realizado um estudo

hidrogeológico na área contaminada. Para determinação destes valores, inicialmente devem

ser definidas as unidades hidroestratigráfica presentes.

Posteriormente, de forma tr¡d¡mensional, devem ser determinados os valores dos parâmetros

hidrodinâmicos para cada uma das unidades identificadas. Os parâmetros a serem levantados

São:
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. potenciometria (sentidos de fluxo);

. porosidade total;

o porosidade efetiva;

. umidade;

o densidade;

o granulometria;

. permeabilidade;

o condutividade hidráulica;

. cLlrva de retenção de água;

Deveråo ser coletadas amostras de solos e águas subterrâneas e de outros meios

considerados importantes para análises químicas, para ser definida a extensão da

contaminação.

Devem ser levantados dados a respeito das propriedades dos contaminantes, como os

coeficientes de part¡ção entre os vários meios onde os contaminantes podem se concentrar, a

sua solubilidade, volatilizaçäo, taxa de degradação, reatividade entre outros (BOULDING,

1995). Os valores de concentração dos contaminantes deveråo ser avaliados conjuntamente

com os parâmetros hidrodinâmicos para obter-se a taxa de propagação da contaminação.

Ao contrário da etapa de investigação confirmatória, na etapa de investigação detalhada devem

ser selecionados para análises químicas todos os contaminantes que existam ou que possam

existir na ârea, para embasar a realizaçáo do estudo de avaliação de risco. Os contaminantes a

serem analisados devem ser selecionados a partir do estudo histórico realizado na etapa de

avaliaçäo preliminar e nos dados levantados na etapa de investigação confirmatória ou por

meio de uma varredura (análise química qualitativa) nos meios amostrados, para os

contaminantes mais importantes ou prováveis de serem encontrados.

Para a confecção do plano para coleta de dados na área contaminada é conveniente que se

tenha conhecimenio dos modelos de avaliação de risco e os modelos de transporte de

contaminantes que poderão ser utilizados. Este procedimento poderá auxiliar na definiçåo dos

parâmetros que devem ser obtidos durante a realizaçäo da etapa de investigaçäo detalhada

com vistas a uma futura avaliação de risco. Na prática, as etapas de investigação detalhada e

avaliaçäo de risco podem ser fe¡tas em conjunto, com a finalidade de economizar recursos e

agilizar as etapas do gerenciamento.
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C Definição do número, profundidade e a localização dos pontos de amostragem

lnicialmente devem ser realizadas sondagens na área e arredores, com a finalidade de

descrever as características dos materiais presentes na zona não saturada e saturada, ou seja,

definir as unidades hidroestratigráficas da área. Para isto, são realizadas amostragens de solos

e instalação de piezômetros ou poços de monitoramento, para realização de ensaios

granulométricos e mineralóg¡cos, além da determinação de outros parâmetros hidrodinâmicos e

químicos.

A distribuiçäo dos pontos de amostragem, no sentido horizontal, para a caracterização

hidrogeológica da área, pode obedecer a esquemas de distribuição direcionado, sistemático ou

aleatório.

Para planejar a distribuição dos pontos de amostragem de solos e águas subterrâneas de

forma direcionada, os métodos indiretos de investigação, como os métodos geofísicos, podem

ser utilizados, inicialmente, para localizar os pontos mais prováveis de estarem contaminados e

auxiliar na definiçäo das características geológicas e hidrogeológicas da área.

Em alguns casos pode-se optar por uma distribuição sistemát¡ca, estabelecendo-se uma malha

de pontos de amostragem. O espaçamento da malha de amostragem para caracterização

hidrogeológica depende das características do meio.

Caso a área seja relativamente homogênea, poucas medidas podem ser requeridas para

definir as unidades hidroestratigráficas e para a determinação dos parâmetros hidrodinâmicos.

Onde as unidades parecem mudar suas caracteríslicas um número significat¡vamente maior de

informações deverá ser levantado, diminuindo-se o espaçamento da malha de amostragem.

Na realização de amostragens em profundidade, se o conhec¡mento sobre a estratigrafìa local

é pequeno, deve-se inicialmente retirar amostras contínuas, Após a avaliação das amostras

coletadas, pode-se definir os intervalos de amostragem ou as profundidades específicas para

as sondagens subsequentes.

Para a delimitação das fontes de contaminação e definição da distribuiçäo dos contaminantes

em subsuperficie na área contaminada devem ser realizadas amostragens, que poderäo

obedecer esquemas de distribuição direcionado ou sistemático. De uma forma geral, como o

objetivo principal da etapa de investigação detalhada é definir os limites e intensidades da
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contaminaçåo, pode-se estabelecer uma estratégia de amostragem onde o-posicionamento dos

pontos é definido em funçäo do resultado obtido no ponto anterior, partindo-se da região onde

foram encontradas altas concentrações dos contaminantes (fontes) para as regiöes com baixa

concentração ou ausência destes.

Os métodos indiretos de investigação, especialmente os métodos geofísicos, podem ser muito

¡mportantes para auxiliar nesta tarefa, nos casos onde possam ser aplicados.

A aplicaçåo de modelos matemáticos de fluxo e transporte dos contaminantes também podem

ser utilizados para a localizaçäo de pontos de amostragem, tanto para determinação dos

parâmetros hidrodinâmicos, quanto para a delimitação da fonte e distribuição dos

contaminantes.

Na figura 5.18 é apresentado um exemplo de como definir os pontos de amostragem adicionais

na etapa de investigação detalhada, a partir do exemplo apresentado na figura 5.14.

Na figura 5.18 nota-se que a possibilidade de adoção de um esquema direcionado

(informações pré-existentes sobre a área em quantidade e qualidade suficíentes), na etapa de

investigação confirmatória (ver figura 5.14), o número de pontos de amostragem a serem

adicionados na etapa de investigaçäo detalhada pode ser menor que o número necessário,

quando adota-se inicialmente um esquema sistemático (informaçöes sobre a área inexistentes

ou pouco confiáveis).

Além disso, nos exemplos apresentados na figura 5.18b e 5.18c, pode-se observar que

algumas fontes de contaminação podem não ser detectadas, quando utiliza-se esquemas

sistemáticos na etapa de investigação confirmatória, necessitando-se, desta forma, da

realizaçâo de novas investigações para uma caracterização completa da área contaminada na

etapa de investigação detalhada.

Por exemplo, nos casos indicados nas figuras 5.18b e 5,18c, poderia ser proposta a aplicação

de métodos indiretos de investigação nas áreas onde não foram encontradas altas

concentrações de contaminantes na etapa de investigação confirmatória, visando detectar os

focos de contaminação näo identificados anteriormente. Caso sejam encontradas anomalias

significativas, novos pontos de amostragem de solo devem ser posicionados.

101



Sooo

w"
o

a
@"

, :M
a

a

o

a

o6'

n
O

a
.o

a a

@
a

a

a

@

a

a

c

Legenda

@ area de produçäo
localizada /não local¡zada

:" .,

', '.1'r.-. anomalia
''',...ì' localizada / nåo localizada

I depós¡to matéria prima
local¡zado / náo localizado

r disposiçäo.de_ resldu-os

- 

Iocalizada / näo localizada

t

ok
a

a

o

ol

. Êsquemas de distribuição dos pontos de amostragem

a: direcionado

b: sistematizado

c: aleatór¡o estratif¡cado

Figura 5.18: Esquemas de distribuição

investigação detalhada

ìô

a "Y

,

É^
f
).

o o tanque aéreo
local¡zado / náo localizado

malha de pontos de
amostragem de solo

O pontos de amostragem -
¡nvest¡gaçäo confirmatória

oontos de arnostraoemO äd¡c¡onais - investijação
detalhada

de pontos de amostragem do solo na etapa de



Para determinar as características do fluxo das águas em subsuperfície, isto é, determinar a
velocidade e a vazão de fluxo das águas nas zonas não saturada e saturada é necessário
quantificar as várias propriedades hidrodinâmicas características dos materials presentes,

realizando-se ensaios nas amostras coletadas durante um programa de amostragem ou

ensaios ou medidas feitas em diferentes tipos de equipamentos.

Amostras indeformadas devem ser retiradas pa'a a determinação de parâmetros

hidrodinâmicos em laboratório, por meio de vários tipos de ensaios, como por exemplo a

determinaçäo da condutividade hidráulica e permeabilidade em permeâmetros, ensaios para

determinação da densidade, curva de retençäo de água, porosidade total e efetiva e outros.

Em adição às med¡das dos parâmetros em laboratórìo, várias técnicas "in situ" ou de campo,

podem ser utilizadas para estimar alguns parâmetros fís¡cos, como por exemplo, testes de

bombeamento e "slug tests" para determinação da condutividade hidráulica e a realização de

medidas de potencial hidráulico em poços de monitoramento, visando a confecção de mapas

ou seções potencioméiricas, necessários para a definição do sentido de fluxo das águas e

contaminantes na zona saturada. Tensiômetros podem ser utilizados para determinação deste

fluxo na zona não saturada. Um exemplo de utilização destes equipamenios é apresentado em

GLOEDEN (1994).

Procedimentos de amostragem, preparaçäo de amostras, e análises

Devem ser definidos também as formas de coleta, preservação e análise das amostras

coletadas para caracterização química dos meios amosirados, conforme citado no item

referente a investigação confirmatória.

Na etapa de investigação detalhada várias campanhas de amostragem podem ser necessárias

para acompanhamento da propagação dos contaminantes nos meios considerados, Desta

forma, deve ser planejado o monitoramento da área, prevendo-se as campanhas de

amostragem, cuja freqüência dependerá da velocidade de propagação dos contaminantes

estimada.

Definição do número de campanhas de amostragem

Para o planejamento do monitoramento e estimativa da propagaçäo, podem ser ulilizados

modelos matemáticos de fluxo e transporte dos contaminantes.
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5.1.5.2

Para a retirada das amostras de solos e águas subterrâneas diferentes métodos de perfuração

e amostradores podem ser utilizados, cuja seleçåo depende dos tipos de materiais presentes

em subsuperfície, do tipo de amostra requerida e da ut¡lização posterior do furo da sondagem

(instalação de equrpamento para amostragem). Além disso, fatores como o acesso ao local e

disponibilidade do equipamento devem ser considerados.

Na etapa de investigaçäo detalhada, vários métodos de perfuração manuais ou mecânicos

podem ser utilizados. Em geral, estes métodos podem ser classificados como rotativos ou a
percussão. Em alguns casos, para a coleta de amostras indeformadas na zona não saturada

pode ser necessárìa a execução de trincheiras.

Vários tipos de amostradores de solos podem ser utilizados como pás e trados (vários tipos),

para retirada de amostras deformadas, e amostradores tubulares de parede fina para a retirada

de amostras indeformadas.

Com o intuito de mapear a distribuiçäo dos contaminantes em subsuperfície, devem ser

instalados equipamenios de monitoramento, de onde são coletadas amostras para análises

físico-químicas das águas.

Os equipamentos devem estar posicionados estrateg icamente, visando determinar a qualidade

natural das águas (equipamentos de montante) e a influência da fonte de contaminação sobre

a qualidade das águas (equ¡pamentos de jusante).

Por exemplo, para avaliar o fluxo de água e contaminantes nas águas subterrâneas, vários

tipos de poços de monitoramento podem ser utilizados. Para avaliar as concentrações de

contaminantes na zona náo saturada podem ser utilizados lísimetros de sucção e

amostradores de drenagem livre, conforme apresentado em GLOEDEN (1994),

Para a coleta de amostras de água nas zonas não saturada e saturada devem ser utilizados

equipamentos de amostragem, preferencialmente, instalados em diferentes níveis do aquífero

(poços de monitoramento tipo "multiníveis"), para obter-se uma quanl¡ficação tridimensional do

fluxo e qualidade das águas das zona saturada, princjpalmente em áreas de descarga e

recarga.

Coleta de dâdos
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Para posic¡onar e definir os tipos de equipamenios de monitoramento ou o tipo de material a
ser utilizado para sua construção, devem ser consideradas as características dos

contam¡nantes e a forma como este se encontra em subsuperfície.

Basicamente, os contaminantes podem estar presentes em fase livre, fase dissolvida, fase

adsorvida e/ou fase gasosa. Para caracletizæ cada uma destas fases, diferentes configurações

de equipamentos podem ser utilizados.

5.1.5.3

Os resultados obtidos e os métodos utilizados para atingir-se os objetivos propostos durante a

etapa de investigaçäo detalhada, devem ser apresentados em relatório e armazenados no

cadastro de áreas contaminadas (cadastro físico e atualização da ficha cadastral de áreas

contaminadas, conforme descrito no item 5.3).

Para auxiliar a interpretaçåo dos resultados obtidos durante a execuçåo do monitoramento da

área na etapa de investigação detalhada, podem ser utilizados modelos matemáticos de fluxo e

transporte dos contaminantes, com o a final¡dade de prever a propagaçäo dos contaminantes

e, consequentemente, futuros riscos ou danos aos bens a proteger.

Como resultado da etapa de investigação detalhada deverá ser obtido o modelo conceitual 3,

que será uma representação mais realista da área contaminada investigada, com a
representação das características das fontes de contaminaçäo, extensåo e taxa de avanço da

contaminaçäo e o posicionamento dos bens a proteger.

Estes resultados podem ser representados, por exemplo, em mapas ou blocos tridimensionais

de isoconcentraçåo.

Em resumo, o relatório final da etapa de investigação detalhada realizada em uma área

contaminada deve incluir no mínimo:

lnterpretação dos resultados

a

a

a

mapas geológicos regiona¡s e locais;

locação das fontes de contaminação

seções e/ou perfis geológicos;

importåncia dos aquíferos locais;

utilização das águas subterrâneas;
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

métodos de amostragem;

métodos de perfuração;

descrição do material amostrado;

intervalos de amostragem;

mapas e seções estratigráficas;

seçöes e mapas potenciométricos;

tabela com os resultados de dados de nível d'água e paråmetros físicos;

métodos utilizados durante a coleta de dâdos;

protocolo de manejo e armazenamento das amostras coletadas;

locaçäo, descrição e instalação de rede de equipamentos de monitoramento;

delimitação do volume da fase livre;

delimitaçäo do volume da fase dissolvida (resultados de análises químicas de água);

delimitação da fase retida determinada pela amostragem de solo;

delimitaçåo do volume contendo gases presentes no solo;

avaliação do avanço da contaminação (monitoramento e modelagem matemática);

laudos das análises e ensaios realizados;

concentrações dos contaminantes nos solos abaixo de edificações em geral;

concentrações dos contaminantes em áreas agrícolas, pecuária e hortas;

concentrações dos contaminantes em poços para abastecimento, aqüíferos importantes,

águas superficiais, ar, além de outros meios.

Na figura 5.19 é apresentado um exemplo hipotético, onde são localizados os pontos de

amostragem dos solos e águas subterrâneas, que foram utilizados para delimitar as três

plumas de contaminação na área contaminada (indústria metalúrgica desativada). Este

exemplo, dá continuidade aos exemplos hipotéticos apresentados na etapa de avaliação

preliminar (figura 5.11), e investigação confirmatória (figura 5.16).

Nesta figura é apresentado um mapa potenciométrico, onde o sentido de fluro das águas

subterrâneas é perpendicular as linhas de isopotencial.

A partir da definiçåo da distribuíção e taxa de propagação dos contaminantes nas zonas náo

saturada e saturada e outros meios, pode-se iniciar a etapa seguinte do gerenciamento de

áreas contaminadas, ou seja a etapa de avaliação de riscos.
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Figura 5.'19: Localização dos pontos de amostragem de solo e água subterrânea em área

contaminada na etapa de investigaçäo detalhada.
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5.{.6 Avaliação de R¡scos

O objetivo principal da etapa de avaliaçäo do risco é a identificação e quantificaçåo dos riscos

gerados pelas áreas contaminadas aos bens a proteger, como a saúde da população, os

ecossistemas, para edificações, instalações de infraestrutura urbana, produçäo agrícola e

outros, Esta metodologia é baseada em princípios de toxicologia, química e no conhecimento

sobre o comportamento e transporte dos contaminantes.

Após a identificaçäo e quantificação dos riscos em uma área contaminada, deve-se definir os

objetivos a serem atingidos pela aplicação das medidas corretivas a serem adotadas. Tal

processo de decisão é conhecido como gerenciamento dos riscos (LAGREGA et al., 1994).

A base de dados inicial para a execução da etapa de avaliaçåo de riscos são as informações

coletadas na etapa de investigaçäo detalhada, que são representadas, esquematicamente, no

modelo conceitual 3.

A seguir será descrita, resumidamente como exemplo, a melodologia para o cálculo dos riscos

para a saúde humana, desenvolvida pela Agência de Proteção Ambiental Americana (USEPA

r989b).

A avaliaçäo de riscos levando-se em consideração outros bens a proteger, como o risco a

ecossitemas aquáticos superficiais ou à fauna e flora, levam em consideração, basicamente, os

mesmos princípios utilizados para a determinaçäo dos riscos à saúde humana.

De acordo com esta metodologia, os seguintes estudos devem ser realizados para quantificar

os riscos para a saúde humana, gerados por uma área contaminada:

. coleta e avaliação dos dados;

o avaliaçäo da toxicidade;

. avaliaçáo das vias de exposição;

o caracterizaçäo dos riscos;

. gerenciamento dos riscos.

Na figura 5.20 pode ser verificada de forma esquemática a etapa de avaliação de risco.
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Figura 5.20: A etapa de avaliação de riscos.



5.1.6.1

Para o desenvolvimento da etapa de avaliaçäo de riscos, as informações levantadas sobre a

área contaminada nas etapas anteriores do gerenciamento devem ser avaliadas e, se

necessário, dados adicionais devem ser coletados. Os procedimentos de avaliação dos dados

fundamentam-se, por exemplo, na validaçäo dos métodos analít¡cos empregados, na

verificação das medidas de controle de qualidade adotadas para as análises químicas

realizadas nas etapas anteriores.

Para a quantificação dos riscos, o procedimento indicado é a utilização das informaçóes

relativas a todos os contaminantes relevantes presentes na área. Entretanto, o emprego de um

número elevado de informaçöes pode consumir um volume grande de recursos. Desta forma,

alguns critérios devem ser considerados na seleçåo dos contaminantes. Por exemplo, não

considerar os contaminantes que tenham sido detectados com pequena freqüência e apenas

em um dos meios amostrados, desde que náo sejam classificados como carcinogênicos.

Goleta e avaliação de dados

5.1.6.2

O objetivo dos trabalhos de avaliação da toxicidade é identificar os efeitos adversos causados

pelos contaminantes considerados e avaliar as relações entre a dose de ingresso do

contam¡nante e a incidência de efeitos adversos à saúde humana.

Para estimar o potencial de risco de cåncer, o fator de carcinogenicidade (SF - "slope factot'') é

o dado toxicológico geralmente empregado. Este fator estima o limite superior de probabilidade

de um indivíduo desenvolver câncer, ao longo de um período de vida estimado, estando

exposto a determinada conceniração do contaminante avaliado.

Para as substâncias que causam efeitos adversos não cancerígenos, doses de referência

(RfD) têm s¡do freqüentemente empregadas em estudos de avalìaçäo de risco. Estas doses

são definidas como aquelas abaixo das quais não såo esperados efeitos adversos a saúde,

considerando-se determinado nível de exposiçäo diária da populaçäo exposta.

Como exemplo de efeitos tóxicos não cancerígenos pode-se citar doenças nos rins e fígado'

provocadas pela exposição a etilbenzeno, acetona e tolueno; doenças do sistema nervoso

central, provocados pela exposição ao mercúrio, butanol e xilenos e doenças do sistema

circulatório e reprodutor provocados pelo bário e outros (USEPA, 1996a).
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5.1.6.3

O objetivo deste estudo é definir a forma e quantificar a intensidade da exposiçäo dos seres

humanos aos contaminantes provenientes de uma área contaminada.

Na avaliaçäo da exposição são utilizados os conhec¡mentos sobre as caracteristicas da área e

da população exposta, normalmente determinadas durante a execução da etapa de

investigação detalhada (modelo conceitual 3).

A identificação das v¡as de exposiçäo permite prever o caminho percorrido pelo contaminante

desde a fonte até o organismo exposto. Desta forma, devem ser identificadas as fontes e os

mecanismos de liberação dos contaminantes para o ambiente, os meios de transporte ou

retenção a que os mesmos estão suje¡tos, a identificação do ponto de contato do indivíduo com

o contaminante e a rota de exposiçäo (ingestão, inalaçäo, absorção pela pele).

Por meio de formulas de transporte e util¡zando-se dados específicos sobre a área levantados

na investigação detalhada, é possível estimar a concentração em que determinada substância

(C) no meio considerado, entrará em contato com o receptor pela via de exposição avaliada.

A quantificação da exposição, ou do ingresso dos contaminantes dá-se a partir de equaçóes

específicas para cada via de exposiçäo, derivadas da equação geral apresentada a seguir:

, - (CRxEFxED\ II = C x:=:-:::-----:-! ¡ --:-- , 6¡dg;BW A']

Avaliação das vias de exposição

/ é a quantidade da substância que ingressa no organismo (mg/kg.dia);

C é a concentração média da subståncia no meio analisado durante o período de exposição

(mg/1, mg/kg, pg/m3);

CR é a taxa de contato ou a quantidade do meio contaminado que é contatado por unidade

de tempo ou evento (ex: L/dia, kg/dia);

EF é a freqüência de exposição (dias/ano);

ÊD é a duração da exposição (anos);

BWé a massa corpórea (kg);

a

c AT é o tempo médio de avaliação (dias).
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5.1.6.4

A caracterização do risco proporciona a quantificação do risco, isto é, calcular a probabilidade

de ocorrência de efeitos adversos à saúde da população, por meio da integraçåo dos

resultados obtidos anteriormente.

Para caracterizar o risco de efeitos não cancerígenos são considerados o ingresso estimado

da(s) subståncia(s) contaminante(s) e seu(s) valores de toxicidade (valores de referência). A

razão entre esses valores é chamado de índice de risco. Valores inferiores a um, denotam um

nível de risco para o qual näo é esperado um efeito adverso à saúde.

RI =cDI . ond.t
RJD

Caracterização do risco

a

a

a

R/ é o índice de risco (adimensional);

CDI ê a laxa de ingresso do coniaminante (mg/kg.dia);

RfD é a dose de referência (mgikg.dia).

Para substâncias cancerígenas, o risco é calculado como a probabilidade de um indivíduo

desenvolver câncer durante sua existência, considerando o ingresso de contaminantes e

informaçöes sobre relações de dose/resposta para a subståncia considerada. Desta forma, o

risco é quantificado utilizando-se a seguinte equação:

R=CDlxSF, onde:

¡ R é o risco, ou a probabilidade de um indivíduo desenvolver câncer (adimensional);

c CDI ê o ingresso diário médio do contaminante durante 70 anos (mg/kg.dia);

. SF é o falor de carcinogenicidade (mg/kg.dia)'l.

Quando ocorrerem várias substâncias ou contaminantes considerados relevantes na

determinação de riscos à saúde, o risco deve ser calculado individualmente para cada

substância e para cada via de exposiçäo, devendo os valores obtidos serem somados, de

modo a obter o índice de risco final para a área sob avaliação. Após o cálculo do risco é

fundamental a realizaçâo da análise das incertezas geradas em função da adoção de

estimativas de valores para alguns parâmetros.
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5.1.6.5

A partir dos resultados da avaliação de riscos, que devem ser utilizados para a atualização do

modelo conceitual da área, gera-se o modelo conceitual 4. A partir deste modelo, deve-se

decidir sobre a necessidade de adoção de técnicas de remediaÇâo ou compatibilizaçäo com o

uso atual e futuro da área. Pode-se definir também os objetivos da remediação, que devem ser

estabelecidos de acordo com o uso planejado para a área, seguindo o princípio da "aptidão

para um uso".

Gerenciamento do risco

Definido o uso mais apropriado ou planejado para o local, o órgão gerenciador em conjunto

com representantes das partes envolvidas, como a população local, representantes das

indústrias, entidades ambientalistas, comunidade científica e outros, devem definir os níveis de

riscos considerados aceitáveis. A Agência Ambiental Americana considera o risco de 106 (um

em um milhão) como risco aceitável para exposiçáo a subståncias cancerígenas e um índice de

risco, para subståncias não cancerígenas, menor que 1 (USEPA, 1989b).

Como exemplo de objetivo a ser atingido pela aplicaçáo de técnicas de remediação em uma

área contaminada, incluída no programa "Superfund", LAGREGA et al. (1994), estabelecem a

"necessidade de remoção dos contaminates do solo, para evitar a contínua lixiviação para a as

águas subterrâneas (cessar a fonte de contaminação), e a adoção de medidas que contenham

a pluma de contaminaçåo já existente no aquífero, para evrtar o aumento da área afetada e a

contaminação de outros bens a proteger (água superficial)".

Segundo LAGREGA et al. (1994), durante a definiçäo dos objetivos da remediação não devem

ser estabelecidas técnicas de remediação específicas, para evitar que tecnologias

possivelmente mais eficientes não sejam escolhidas.

Para definição dos objetivos da remediação também podem ser estabelecidos limites de

concentração a serem atingidos facilitando o desenvolvimento do projeto de remediação da

área. Estes limites são, normalmente, específicos para cada local, calculados por meio do

estudo de avaliação de risco, conforme preconizado nas metodologias utilizadas para cálculo

dos "soil screening levels" - SSL (USEPA, 1996a) e "risk-based corretive action" - RBCA

(ASTM, 1995). Estas metodologias utilizam um processo de cálculo reverso, iniciando-se pela

definição numérica do risco aceitável, a partir do qual calcula-se a concentração do

contaminante, ou seja, o valor padrão abaixo da qual o nível de risco será sempre aceitável.
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5.1.7 lnvestigação para a remediação

O objetivo da etapa de investigação para a remediação é selecionar, dentre as várias opçöes

de técnìcas existentes, aquelas mais apropriadas para o caso considerado. Conforme mostra a

figura 5.21 , parc a rcalizaçâo desta etâpa devem ser desenvolvidos os seguintes trabalhos:

a

a

a

levantamento das técnicas de remediação;

elaboraçäo do plano de investigação;

execuçåo de ensaios piloto em campo e em laboratório;

realização de monitoramento e modelagem matemática;

interpretação dos resultados;

definição das técnicas de remediação.

A partir dos objetivos da remediação definidos na etapa de avaliação de riscos (gerenciamento

de riscos) e das informações contidas no modelo conceitual 4, devem ser selecionadas as

técnicas de remediação mais adequadas, entre as várias ex¡Stentes. Para isto, deve-se

conhecer amplamente estas técnicas e o histórico do seu uso, suas vantagens e l¡mitaçóes.

Por exemplo, em USEPA (1995), säo apresentadas alternativas de tecnologias, para a

remediaçäo de áreas contaminadas por vazamento de substâncias, principalmente

combustíveis, a partir de tanques subterrâneos. Naquele gUia são apresentadas as

necess¡dades para a implantação, as condições específicas mais favoráveis para a utilização,

os custos de implantação e operação de 10 tecnologias ("soil vapor extraction, bioventing,

biopiles, landfarming, low-temperature thermal desorption, air sparging, biosparging, natural

attenuation, in-situ bioremediaiion, dual-fase extraction"), com maior potencial para serem

aplicadas em áreas onde estes t¡pos de fontes e contaminantes estáo presentes.

Em seguida, deve ser estabelecido um plano de investigaçäo, necessárìo para a implantação e

execução de ensaios piloto em campo e laboratório, realìzados para testar a adequabil¡dade de

cada uma das técnicas para conter ou tratar (reduzir ou eliminar) a contaminaçäo, avaliar a

eficiência e a confiabilidade das técnicas, além de considerar aspectos legais e ambientais,

custos e tempo de implantação e operação.

A avaliaçäo de cada técnica testada será baseada nos resultados de monitoramento realizados

nos estudos piloto e na extrapolaçäo destes para cenários futuros, determinados por meio de
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modelagem matemática, que simularia o transporte e atenuaçåo dos contaminantes nos meios

considerados.

Os dados obtidos na etapa de rnvestigaçäo para remediação também devem ser armazenados

no cadastro de áreas contaminadas e utilizados para atualizar o modelo conceitual 4, gerando-

se o modelo 5.

Figura 5.21: A etapa de investigação para remediação
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5.1 .8 Projeto de Remediação

Tendo por base principal os trabalhos executados na etapa de ¡nvestigação para remediação, o

projeto de remediação deve ser confeccionado como base técnica para o órgão gerenciador ou

de controle ambiental, avaliar e autorizar ou nåo, a implantação e operação dos sistemas de

remediaÇão propostos.

Desta forma, o projeto de remediação deverá conter todas as informaçöes sobre a área

contaminada, levantadas nas etapas anteriores do gerenciamento e ilustradas

esquematicamente no modelo conceitual 5.

Devem ser apresentados os objetivos a serem atingidos pela remediação, definidos na etapa

de avaliação de riscos e as justificativas para a escolha das técnicas de remediação a serem

adotadas, definidas na etapa de investigação para remediaçåo, conforme apresentado na

ligura 5.22.

Além disso, o projeto de remediação deverá conter planos detalhados de segurança dos

trabalhadores e vizinhança e de implantação e operação do s¡stema de remediação.

Este plano basicamente deve conter os procedimentos, cronogramas detalhados e o

planejamento do monitoramento da eficiência do sistema, onde serão definidos os pontos de

coleta de dados, os parâmetros a serem analisados, a freqiiência de amostragem e os limites

ou padrões estabelecidos para serem atingidos pela remediação, além de uma interpretação

dos resultados.

A aprovação do projeio de remediaçäo pelo órgäo gerenciador deverá levar em conta a

qualidade dos trabalhos técnicos realizados e os requerimentos legais existentes, assim como

a opinião de outras parte interessadas, como a população local, os responsáveis pela

execuçäo da remediaçäo e outros.

As informações contidas no projeto de remediação também devem ser armazenadas no

cadastro de áreas contaminadas, conforme descrito no item 5.3.

A figura 5.23 apresenta um exemplo fictício de um projeto de remediação em uma área

contaminada (indústrìa metalúrgica desativada),
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Nesta figura podem ser observados os poços de bombeamento. e as áreas de influência

necessárias para remover a pluma de contaminaçäo das águas subterrâneas, em fase

dissolvida. Neste sistema, o efluente bombeado será tratado e re¡njetado em poços instalados

com esta finalidade.

Os resíduos serão remov¡dos e enviados para aterro industr¡al apropriado, ass¡m como os solos

contaminados que, além disso, serão substituídos por solo limpo,

Na figura 5.23 estão demarcadas as áreas onde serão realizadas estas operaçóes.

Figura 5.22: Projeto de remediação da área contaminada
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5.1.9 Remediaçäo da área contaminada

A etapa de remediação da ârea contaminada consiste da implantaçäo e operaçäo dos

equ¡pamentos projetados para a ârea. No item 4.4 são apresentados exemplos das técnicas de

remediaçáo normalmente utilizadas.

A ef¡ciência da remediação deve ser avaliada utilizando-se sistemas de monitoramento para

verificar, por exemplo, se os contaminantes realmente eståo sendo isolados ou imobilizados

por sistemas de contenção, ou se a concentração dos contaminantes está sendo reduzida pela

aplicação de sistemas de tratamento no local-

Desta forma, devem ser realizadas amostragens e análises dos meios monitorados, de acordo

com os procedimentos estabelecidos no projeto de remediação, conforme apresentado na

ligwa 5.24.

Uma vez atingidos os objetivos estabelecidos para a remediação da área, a ficha cadastral de

áreas contaminadas deverá ser atualizada e poderá ser ut¡l¡zada para realizar a nova

classificação da ârea, ou seja a classificação 3.

A área poderá ser classif¡cada como potencialmente contaminada, se as concentraçöes dos

contaminantes forem reduzidas a níveis aceitáveis ou se estes forem removidos totalmente, e

na ârea permanecer em funcionamento uma atividade potencialmente contaminadora ou

poderá ser excluída do cadastro de áreas contaminadas, se nåo mais existir tal atìvidade no

local. A sua classif¡cação permanecerá como coniamìnada, quando o nível atingido pela

remediaçäo não for satisfatório ou optou-se apenas pelo isolamento da área ou contenção da

contaminação para reduzir ou anular os riscos aos bens a proteger.

Se os trabalhos de remedìação näo estiverem apresentando funcionamento ou eficiência

adequada, pode ser necessário reavaliar as etapas do processo de remediação da área

contaminada (figura 5.24).

O modelo conceitual 6, desenvolvido na etapa de remediação da área contaminada, ilustra a

situação esperada após o encerramento desta, ou seja, mostra os objetivos da remediaçåo, e

todas as informaçöes obtidas durante o desenvolvimento das etapas do gerenc¡amento de

áreas contaminadas.
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5.2. Cadastro de Áreas Contaminadas

O cadastro de áreas contaminadas é o instrumento central do gerenciamento. Nele são

registradas todas as informações adquiridas durante a execução das etapas do gerenciamento,

conforme pode ser observado na figura 5,1 .

Os dados armazenados no cadastro de áreas contaminadas devem ser consultados para

subs¡diar a adoçäo de medidas voltadas à remediaçáo de áreas contaminadas, para auxiliar na

seleção de medidas preventivas de controle ambiental e dar subsídios para o planejamento

urbano.

A entrada de dados no cadastro é iniciada na etapa de identificaçäo de áreas potencialmente

contaminadas. Após a execução de cada uma das demais etapas do gerenciamento,

atualizaçöes devem ser feitas e ìnseridas no cadastro.

As informações coletadas nestas etapas podem ser armazenadas nas duas partes

constituintes do cadastro de áreas contaminadas: o cadasiro físico e o cadastro informatizado.

O esquema de entrada de dados no cadastro de áreas contamìnadas pode ser observado na

figura 5.25.

5.2.1 Cadastro físico

No cadastro físico, devem ser armazenados todos os documentos em papel utilìzados para

levantar as informações, tais como as fichas cadastrais e de pontuação, mapas temáticos

diversos e relatórios, bem como cópias dos documentos originais onde estas foram registradas.

Também devem ser mantidos no cadastro físico os projetos de remedìação, os registros dos

documentos lega¡s, por exemplo, os documentos de aprovação do projeto de remediação e os

relatórios de acompanhamento da remediação.
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Figura 5-25: Esquema de entrada de dados no cadastro de áreas contaminadas

5.2.2 Cadastroinformatizado

O cadastro informatizado pode ser constituído por um banco de dados alfa-numéricos, que

pode estar associado a um sistema geográfico de informações (SGl). Essa ligaçåo é muito útil

pela própria natureza gráfica do SGl, que perm¡te uma visualizaçäo da região em estudo, tanto

regionalmente como de forma específica para cada área cadastrada, faciliiando o planejamento

das ações a serem adotadas.
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O programa gerenc¡ador do banco de dados deve controlar a entrada, atualização e exclusão

das informações, permitir a emissäo de relatórios de pesquisas e o cruzamento de

informações, além de realizar o cálculo do sistema de pontuação (ver item 5.3), baseado nos

critérios descritos no item 5.3.2 ("Priorização 2").

As informações bás¡cas que compõem o banco de dados são aquelas constantes da ficha

cadastral de áreas contaminadas, apresentada no item 5.2.3 e anexo 2.

A base cartográfìca que compõe o SGI deve compreender os limites da regiäo de interesse, a

mancha urbana, as vias de c¡rculaçäo, geologia, hidrografia, áreas de proteção e/ou restriçäo

legal, localização de poços de abastecimento, mapas de profundidade do nível d'água

subterrånea, perimetros de proteção de poços, mapas de uso do solo e as localizações das

áreas potencialmente contaminadas, suspe¡tas de contaminaçäo e contaminadas identif¡cadas.

Os mapas podem ter escalas variadas, que dependem da etapa do gerenciamento de áreas

contaminadas em execuçåo. Estas áreas podem ser representadas como pontos ou polígonos,

de acordo com o nível de detalhe da informação existente. Por exemplo, como resultado da

etapa de identificação de áreas potencialmente contaminadas, estas säo representadas como

pontos em mapas em escalas regionais. Na etapa de avaliação preliminar as áreas suspeítas

de contaminação podem ser representadas por polígonos correspondentes a área da

propriedade, em mapas com maior detalhe. Na etapa de investigação detalhada as áreas

contaminadas podem ser representadas por polígonos correspondentes a área afetada pela

contam¡naçäo em mapas ainda mais detalhados.

Os dados cadastrados no SGl, juntamente com o banco de dados, permitem a realização de

pesquisas gráficas, onde o usuário pode indicar um ponto ou uma área do mapa da região de

interesse e ter acesso às informaçöes disponíveis, imagens e textos digitalizados relacionados

ao local.

Pelo cruzamento de mapas onde são representados os bens a proteger e mapas com as áreas

potenciais ou suspe¡tas identificadas, podem ser definidas regiöes prioritárias na execuçäo das

etapas, sendo o cadastro uma ¡mportante ferramenta na execuçäo das etapas de priorização

(ver item 5.3),

A forma de processamento de dados no cadastro informatizado é sintetizado na figura 5.26.
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A ficha cadastral de áreas contaminadas, que pode ser observada no anexo 2, foi elaborada de

modo a ser o instrumento orientador da coleta e organização de dados relativos às áreas sob

avaliaçåo, nas diferentes etapas do gerenciamento de áreas contaminadas, constituindo-se na

base para estruturaçäo e, consequentemente, alimentação do banco de dados.

As questöes da ficha foram elaboradas para identificar a existência de contaminação

comprovada na área e/ou se existem fontes suspeitas representat¡vas de contaminação.

Outro aspecto importante vem a ser a identificaçäo dos bens a proteger e das principais vias de

propagação dos contaminantes na área e adjacências.
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Desta forma, a estrutura da ficha cadastral de áreas contam¡nadas é baseada em itens, que

foram agrupados de forma a se obter dados e informações referentes aos diferentes aspectos

envolvidos na avaliação de uma área.

Estes itens são descritos a segu¡r:

informações cadastrais sobre a área (identificaçäo, localização, entre outras) (item'1);

dados relativos à natureza e características da fonte de contaminação (disposição de

resíduos - item 2, fontes industriais, fontes comerciais, postos de serviço - item 3, outras

fontes, fontes não conhecidas - item 4);

dados sobre os bens a proteger localizados na área e adjacências (item 5);

dados indicativos da presença ou não de contaminaçäo na área e adjacências (item 5).

dados indicativos da forma de propagação dos contaminantes (item 5 e 6);

dados indicativos da poss¡bilidade dos contaminantes atingirem bens a proteger (item 5 e 6);

informaçöes sobre as ações adotadas em relaçäo à avaliação, investigaçäo e remediaçäo

da área (item 7);

informações sobre as fontes de informação utilizadas (item 8);

informações gerais (item 9);

representação do modelo conceitual da área (item 10);

representação da localização da área em mapa (¡tem 1 1),

a

a

a

a

O primeiro preenchimento da ficha cadastral de áreas contaminadas, deve ser realizado na

etapa de identificação de áreas potencialmente contaminadas, quando é respondido

basicamente o seu item I ("identificação da área").

A ficha é atualizada durante a execução das etapas de avaliação preliminar, investigação

confirmatória e demais etapas do processo que fazem parte do gerenciamento de áreas

contaminadas. Desta forma, após cada uma destas etapas será efetuada a atualização do

cadastro de áreas contam¡nadas.

Com base nas informações registradas na fìcha cadastral, as áreas podem ser classificadas

como áreas potencialmente contaminadas (APs), áreas suspeitas de contaminação (ASs), ou

áreas contaminadas (ACs).
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A ficha cadastral de áreas contaminadas possui um sistema para orientar a realização das

classificaçöes 1, 2 e 3, previstas na metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas (ver

itens 5.1.3.4; 5.1.4,6; 5.1,9 e figura 5.1).

O registro da classificaçáo da área é realizado no item 1.12 da ficha cadastral. Este item deve

ser preenchido no final de cada etapa do gerenciamento, após serem respondidos todos os

demais itens referentes à etapa em execução.

Os itens da ficha cadastral que podem ser utilizados para realizar a classif¡cação das áreas ou

para excluí-las do cadastro, têm ao seu lado os campos AP( ), AS( ), AC( ) e AE( ), os quais

devem ser assinalados, de acordo com as informaçöes levantadas e o consequente

preenchimento do item especifico.

Um único item afirmativo é suficiente para classificar a área de acordo com a seguinte ordem

hierárquica: AC predomina sobre AS e esta sobre AP.

As informações obtidas no preenchimento da ficha cadastral de áreas contaminadas são

utilizadas no sistema de pontuaçäo, desenvolvido para realizar as etapas de priorizaçåo 2 e 3

(ver itens 5.3.2 e 5.3.3).

Os itens da ficha cadastral, que são utilizados no sistema de pontuaçåo de áreas

contaminadas, recebem siglas que se relacionam aos item da ficha de pontuação

correspondentes (ver anexo 2). Estas siglas e seu significado são apresentados a seguir:

a

a

CP1 - critério principal 1;

CP2 - critério principal 2;

CP3 - critério principal 3;

¡ PAS - propagação via águas subterrâneas;

o PASP - propagação via águas superficiais;

. PS - propagação via solo;

. PA - propagação via ar.

A ficha cadastral de áreas contaminadas deverá ser preenchida por técnicos treinados, que

tenham conhecimento dos proced¡mentos necessários para o seu preenchimento. Um guia

para o preenchimento da ficha cadastral de áreas contaminadas está sendo confeccionado,

como atividade do Projeto CETESB/GTZ (CETESB, 1999).
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5.3

Durante o desenvolvimento do gerenciamento de áreas contaminadas em uma região de

interesse devido ao do elevado número de áreas normalmente envolvidas neste processo,

pode ser necessário priorizar as açöes a serem executadas, visando o uso racional dos

recursos disponíveis.

Desta forma, a priorização é efetuada quando os recursos técnicos e econôm¡cos para a

realizaçäo de uma etapa do gerenciamento de áreas contaminadas, não for suficiente para que

este trabalho seja feito em todas as áreas inicialmente indicadas,

Desta forma, seleciona-se por meio de critério previamente definidos pelo orgão gerenciador,

as áreas consideradas maìs importantes ou prioritárias.

Basicamente, os critérios a serem utilizados nesta seleção estäo relacionados: à importância

dos bens a proteger presentes na área ou arredores, à natureza das substâncias encontradas;

ao potencial contaminador da atividade desenvolvida e às características das vias de

propagação dos contaminantes (potencias ou existentes), além de interesses específicos do

órgäo gerenc¡ador e/ou outras partes envolvidas.

Na metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas são previstas três etapas de

priorização, conforme pode ser observado na figura 5,1 : priorizaçäo I , priorização 2 e ,

priorização 3, que poderão ser realizadas, respectivamente, antes do ìnicio das etapas de

avaliaçäo preliminar, investigação confirmatória e investigação detalhada.

As etapas de priorizaçáo diferenciam-se pelo nivel de conhecimento ex¡stente sobre as áreas,

Com o desenvolvimento das etapas do gerenciamento de áreas contaminadas, aumenta-se

gradualmente o volume de dados coletados, permitindo a realização de uma priorização mais

criteriosa.

Priorização

A seguir são descritas cada uma das etapas de priorização, que podem ser executadas no

gerenciamento de áreas contaminadas.
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5.3.1 Priorização I

Após a realização da etapa de identificação das áreas potenc¡almente contaminadas, a

execução da etapa de priorizaçäo 1 visa, por meio de critérios prev¡amente definidos,

selecionar as áreas consideradas mais importantes, que deveräo ser estudadas na etapa

seguinte de avaliação preliminar.

As informações obtidas na etapa de identificação de áreas potencialmente contam¡nadas såo,

basicamente, a local¡zação e a descriçäo da atividade potencialmente contaminadora

desenvolvida em cada ârea e a localizaçáo dos bens a proteger, normalmente mapeados em

escala regional.

Desta forma, a priorização das áreas potencialmente contaminadas deve ser realizada de

maneira simples, estabelecendo-se critérios claros e objetivos.

Por exemplo, pode-se escolher áreas localizadas em regiöes com bens a proteger importantes,

como áreas de proteção de poços, aqüíferos com alta vulnerabilidade natural, ou áreas

densamente populosas. Caso seja estabelecido que o objetivo principal do gerenciamento de

áreas contaminadas, em uma determinada regiäo de interesse, é proteger a qualidade das

águas superficiais utilizadas para abastecimento, as áreas a serem priorizadas serão aquelas

localizadas dentro das bacias hidrográficas dos reservatórios util¡zados para abastecimento de

água.

Priorizar delerminadas atividades industriais, com histórico de funcionamento associado a

problemas ambientais, também é uma forma bem comum de selecionar áreas potencialmente

contaminadas para a avaliação preliminar.

Os resultados desta etapa devem ser apresentados em relatório contendo os critérios

utilizados, sua interpretaçäo e mapas contendo a localização das áreas priorizadas na região

de interesse. Um exemplo hipotético da realização da etapa de priorização 1 é apresentado na

'figun 5.12, onde foram consideradas prioritárias as áreas potenc¡almente contaminadas

localizadas dentro de uma bacia hidrográfica, utilizada para abastecimento de água de uma

cidade.
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5.3.2 Prio¡ização 2

A etapa de priorizaçäo 2 é realizada nas áreas classificadas como suspeitas de contaminaçäo

após a avaliação preliminar. Nesta etapa säo selecionadas, com base em critérios prev¡amente

definidos, as áreas suspeitas consideradas prioritárias para serem estudadas na etapa de

investigação confirmatória.

O nível de conhecimento atingido após a execução da etapa de avaliação preliminar, permite a

aplicação de diferentes metodologias, com a finalidade de estimar os riscos associados aos

bens a proteger cons¡derados, causados pela áreas avaliadas, A USEPA utiliza uma

metodolog¡a denominada "Hazardous Ranking System", para selecionar as áreas a serem

incluídas na Lista Nacional de Priorìdades (NPL) do "Superfund". No Canadá utiliza-se o

Sistema Nacional de Classificação de Locais Contaminados ('NCS'), que atribui graus de risco

alto, médio ou baixo para cada área, visando selecionar áreas prioritárias para recebimento de

recursos para investigação e remediação.

Estas duas metodologias foram aplicadas e avaliadas por ANDRADE (1996), ern 15 áreas de

disposiçåo de resíduos localizadas na Regiäo Metropolitana de Säo Paulo (RMSP).Deve ser

destacado, que as metodologias citadas não quantif¡cam o risco aos bens a proteger, como a

metodologia de avalìaçäo de r¡sco apresentada no item 5,1.6. Ëlas atribuem um valor relativo

ao risco representado pelas áreas avaliadas, permitindo uma comparação entre estas.

A seguir, será apresentada, como exemplo, a metodologia de pontuaçäo desenvolvida no

Projeto CETESB/GTZ, baseada na metodologia adotada pelo Estado alemão de Nordrhein -
Westfalen. Este sistema é utilizado, neste estado da Alemanha, para priorìzação de áreas

suspeiias e contaminadas, visando a seleçäo de åreas prioritárias para receberem recursos

financeiros federais para investigação e remediação.

HASSUDA (1997), utilizou esta metodologia em 1 16 áreas de disposiçäo de resíduos na

Região Metropolitana de São Paulo, atribuindo pontuaçöes para seis bens a proteger, Por meio

das pontuações efetuadas o autor estabeleceu linhas de atuação para intervençóes nas áreas

avaliadas, de acordo com o risco que apresentavam para cada um dos bens a proteger

avaliados. Esta mesma metodologia foi escolhida para ser utilizada neste estudo, pois foi a que

melhor se adaptou à ficha cadastral de áreas cbntaminadas.
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A pontuação é efetuada por meio de uma fìcha criada especificamente para esta finalidade, a

ficha de pontuaçáo de áreas contaminadas. Esta está organizada de forma a que, no seu

preenchimento, atribui-se para cada área avaliada uma pontuação relativa ao riscos gerados

aos bens a proteger ident¡ficados na área ou arredores. Esta pontuação leva em consideração

as caracteristicas da fonte de contaminação, as vias de transporte dos contaminantes e os

bens a proteger. As pontuações obtidas em diferentes áreas suspettas de contaminaçåo

podem ser comparadas entre si, visando a priorização destas por ranqueamento, ou seja,

quanto maior a pontuaçáo, maiores os riscos aos bens a proteger aval¡ados.

Os itens ou questões da ficha de pontuaçåo de áreas contaminadas são respondidos a partir

das informações levantadas pelo preenchimento da ficha cadastral. As duas fichas sáo

apresentadas no anexo 2.

A ficha de pontuação de áreas contaminadas é composta basicamente por quatro partes,

sendo cada uma destas denominadas critérios de priorização:

a

a

a

cr¡tério principal 1 (CP1): informações gerais sobre a área;

critério principal 2 (CP2): resíduos/substâncias;

critério principal 3 (CP3): ocupação do solo/áreas com bens a proteger;

critério principal a (CP4): propagaçäo.

O critério principal 1 (CP1) é const¡tuído por dois itens ou sub-critérios, Quando a fonte de

contaminação principal é uma área de disposição de resíduos devem ser utilizados os sub-

critérios intitulados "Disposiçäo: Tipos de Resíduos" (C1u) e "Volume de Disposição de

Resíduos" (C1o). Quando a fonte é uma área industrial ou comercial devem ser utilizados os

sub-critérios "Tipo de atividade industr¡al/comerc¡al" (C1a) e "Dimensões da área industrial

comercial" (C1¡). Desta forma, a pontuaçäo obtida para o CP1 é utilizada para quantificar a

influência relativa do tipo de resíduo ou tipo de fonte de contaminaçäo existente e de suas

dimensões, sobre o risco gerado pela área.

O critério principal 2 (CP2), é constituído por apenas 1 sub-critério, denominado "Substâncias

presentes na área". A pontuação obtida para o critério principal 2 possibilita avaliar a influência

relativa das subståncias presentes ou potenc¡almente presentes na área, sobre o risco aos

bens a proteger.
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A somatória das pontuações obtidas para os critérios principais 1 e 2 avalia a influência relativa

das característ¡cas da fonte de contaminação.

O critério principal 3 (CP3) é constituído por 2 sub-cntérios denominados "Ocupaçäo do

solo/Áreas com bens a proteger - dentro da área" (C3a) e "Ocupação do solo/Áreas com bens a

proteger- fora da área (C35), Este critério avalia a importância do uso do solo e bens a proteger

localizados dentro e nas vizinhanças da área.

O critério principal 4 (CP4) é constituÍdo por 4 sub-critérios: propagaçäo via solo (C4a),

propagação via água superficial (C46), propagaçåo via água subterrânea (C4") e propagação

via ar (C4d). Desta forma, o critério principal 4 avalia a eficiência e importância das vias de

transporte dos contaminantes existentes ou potenciais presentes na área.

Para facilitar o preenchimento da ficha de pontuação de áreas contaminadas, utilizam-se

números e siglas, que correlacionam as questões da ficha cadastral de áreas contaminadas

com as correspondentes na ficha de pontuaçäo, conforme descriçäo feita no item 5.2.3. Estas

siglas e números dos itens encontram-se loca¡izados entre parênteses, ao lado de cada item

em ambas as fichas (ver anexo 2). Na ficha de pontuação, cada critério principal é constituído

por diferentes sub-critérios. Cada sub'critério apresenta uma configuração básica, conforme

apresentado no quadro 5.8.

Quadro 5,8: Configuração dos sub-critérios da ficha de pontuação de áreas contaminadas

Na primeira coluna de cada item säo relacionadas a questão (FC) e todas as respostas

possíveis a esta (Resp 1-n), transferidas da ficha cadastral de áreas contaminadas.

Na segunda coluna é indicado o grau de risco (R) atribuído a cada resposta, que indica a

contribuição de cada uma das respostas para a totalizaçäo do risco. Este grau de influência

pode receber os valores I (quando o grau é considerado baixo), 2 (médio), 3 (alto) e 0 (quando

a resposta näo influencia na pontuação).
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Nas coluna 3 a I são transferidos os valores de R, em funçäo da resposta obtida a partir da

ficha cadastral de áreas contaminadas para cada bem a proteger (BP), O valor máx¡mo de R

(Rmx) obtido para cada bem a proteger é transferido para a última linha de cada coluna do

quadro. Este valor mede o grau de influência de cada bem a proteger.

Na nona coluna é apresentado o valor que indica o peso ou multiplicador relativo, que o item

possui na pontuação total (M).

A multiplicaçåo do maior valor de R (Rmax - 1 a 6) pelo valor de M, fornece um valor parcial (C-

I a 6), que ìndica a parcela relativa ao risco obtido para cada bem a proteger. Estes valores

são transportados para as 6 colunas seguintes. Esta pontuação parcial é dada pela seguinte

equaçäo:

C=RxM

As colunas escuras indicam que näo há nenhuma influência do sub-critério avaliado sobre

bem a proteger, näo devendo este ser considerado. A seguir são relacionados os bens

proteger considerados na pontuação:

BP1 - Vida e saúde da população (impacto direto),

BP2 - Abastecimento de água potável,

BP3 - Uso do solo residencial com hortas,

BP4 - Recursos hidricos (subterrâneos e superficiais),

BPS - Uso do solo para atividade agrícola ou pecuária,

BP6 - Outros bens a proteger (patrimônio público, ecológico, etc.).

Os valores de R e M, apresentados na ficha de pontuaçäo de áreas contaminadas, foram

estabelecidos a partir da experiência alemã na avaliaçäo de áreas contaminadas, com

pequenas modificaçöes.

A pontuação obtida para cada critério principal (CP) é resultante da soma da pontuaçâo dos

sub-critérios que o constituem, segundo as equações:

CP1 = C1a + C1b

CP2= C2

CP3=C3a+C3¡

cP4=C4a+C4b+C4ô+C4d

o

a

132



A pontuação total indicativa do risco a cada bem a proteger (P) é obtida pela aplicação da

seguinte equação:

P=(CP1 +CP2) xCP3xCP4

Os valores máx¡mos para a soma dos critérios principais 1 e 2, e para os critérios principais 3 e

4 devem ser menores ou iguais a 10. Desta forma, são obtidas 6 pontuações referentes a cada

um dos bens a proteger, que devem ser menores ou igual a '1000.

As pontuações podem ser ut¡lizadas de diversas formas na etapa de priorização. Pode-se, por

exempto, considerar a nota para um único bem a proteger de maior interesse ou mesmo para

um conjunto destes. Na ligura 5.27 o sistema de pontuação é apresentado de forma

esquemática.

5.3.3 Priorização 3

A princípio, todas as áreas contaminadas identificadas na etapa de investigaçäo confirmatória

deveriam ser invest¡gadas detalhadamente, visando levantar subsídìos para realização de uma

avaliaçäo de risco e para elaboração do projeto de remediação da ârea contaminada. Há,

entretanto, casos em que a identificação do responsável pela contaminação é difícil ou, quando

identificado, o mesmo não possui condiçôes financeiras para arcar com as despesas

necessárias para a execução da etapa de investigaçäo detalhada.

Nestas situaçöes, havendo um risco de comprometimento dos bens a proteger determinado

pela existência de uma área contaminada, o órgão de controle amb¡ental ou órgão gerenciador

poderá executar estas etapas e arcar COm os custos de execuçäO das mesmas, custos que

deverão ser repassados posteriormente ao responsável pela contaminaçäo

Diante deste quadro, nova etapa de priorizaçäo deverá ser implementada, quando os recursos

disponíveis por este órgão não são suficientes para o trabalho em todas as áreas

contaminadas identificadas. Os critérios a serem empregados nesta priorìzação deveräo ser

técnicos, havendo também a necessidade de serem considerados os interesses públicos e da

sociedade. Desta forma, o sistema de pontuaçáo, apresentado no item 5.2.2, também poderá

ser utilizado nesta etapa.
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FICHA CADASTRAL DE ACs

FICHA DE PONTUAçAO DE ACs

CP1 = lnformaçöes
gera¡s

+
CP2 = Resfduos/

Subståncias

CP3 = Ocupação do
solo/bensaproteger

1" = t¡po de resfduo
C1b= volume

ou
C1" = 1¡Oo u'u

Clo = ¿r""

CP4 = Propagaçäo

C3" = BPs dentro
Cï = BPs fora

cP1 = (C1â+ C1b)
+

(CPl + CP2)S '10

Pontuaçáo de risco aos bens a proteger (P)

P = (CP1 + CP2) x CP3 X CP4 r's'ooor

Ca" = PS
c4 = PnsP
Ca" = PnS
C4o = P¡

impermeabilizaçâo de superficie+indicações perceptlveis

PASP = qualidade da água superfÌcial+influência sobre água superflcial+possib¡lidade de enchente

PAS = contaminação das águas subterrâneas+uso da água subterrånea afetada pela contaminaçäo+
textura predominante do solo+impe¡meabilizaçäo inferior+destino final de l¡quidos percolados,

cP3 = C3a+ C3b

CP3:10

subslâncias e materias+n¡vel sazonalmente mais elevado da água subterrånea+contexto

Figura 5.27: O sistema de pontuação

PA = qualidade do ar do solo+eventos importantes+presença de vapores/gases nas edif¡caçöes
+distância até a edificação mais próxima

CP4=C4a+C4b+C4c

CP4:10



6. ESTUDO PILOTO: GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS NA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RESERVATÓRIO GUARAPIRANGA

Com o objetivo de verificar a apticabilidade da metodologia do gerenciamento de áreas

contaminadas proposta, selecionou-se a bacia hidrográfica do reservatório Guarapiranga, como

regiáo de interesse para realizaçáo de um estudo piloto.

As etapas de definição da região de interesse, identificaçäo de áreas potencialmente

contaminadas, avaliaçäo preliminar, priorizaçäo 1e priorizaçäo 2, cuja responsabilidade pela

execução caberiam ao órgão gerenciador, foram executadas.

Durante a realizaçâo da etapa de avaliação preliminar foi constatado que em cinco áreas já

haviam sido realizados oS trabalhos correspondentes àqueles programados para a etapa de

investigação confirmatória.

No item 6.1 é apresentada uma descrição da área de estudo selecionada. Nos ìtem 6.2 a 6.6

são apresentados e discutidos os resultados obtidos na execuçäo das etapas iniciais do

gerenciamento de áreas contaminadas na bacia hidrográfica do Guarapiranga-

6.1. Área de estudo: bacia hidrográfica do reservatór¡o Guarap¡ranga

A bacia hidrográfica do reservatório Guarapiranga, ou seja, a reg¡ão que inclui os cursos d'água

que formam este reservatório, estende-se por uma área aproximada de 640 Km2, abrangendo,

de forma parcial, os municípios de São Paulo, Embu e ltapècerica da Serra, e todo o município

de Embu-Guaçu. São incluídas, também, pequenas áreas dos municípios de Cotia, Juquitiba,

São Lourenço da Serra, São Vicente e ltanhaém-

O reservatório Guarapiranga ocupa uma área de 64 km2 e os principais rios da bacia säo o

Embu-Mirim e o Embu-Guaçu. A população da bacia em 1995 era de 622,5 mil habitantes

(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL; ECOCAMBIO; SOS REPRESA GUARAPIRANGA - ISA et

al., 1998).

Na figura 6.1 pode ser observada a localização da bacia do Guarapiranga na Regiäo

Metropolitana de São Paulo.
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Figura 6.1: Localização da bacia hidrográfica do Guarap¡ranga na RMSP

O reservatório Guarapiranga, localizado na zona sudoeste do município de São Paulo, foi

construído entre 1906 e 1g0g pela LIGHT, com a finalidade de gerar energia elétrica. Em 1927,

passou a fornecer água para o abastecimento da cidade de São Paulo, com uma vazão inicial

de 1 m3/s, contr¡buição que foi aumentando ao longo dos anos (lSA et al., 1998).

Atualmente, o sistema Guarapiranga é responsável pelo abastecimento de 20o/o da Região

Metropolitana de São Paulo (RMSP), fornecendo água para aproximadamente 3,4 milhões de

habitantes, Sendo o segundo maior produtor de água nesta região, responsável pelo

fornecimento de 10,7 m3/s. Face à sua importância como manancial e com o objet¡vo de

disciplinar o uso e ocupação do solo nas áreas produtoras de água para abastecimento público

da metrópole, na década de 70 foi criada a Legislação de Proteção dos Mananciais

Metropolitanos (leis Bgg/75 e 1172176), visando a manutenção e melhoria da qualidade dos

recursos hídricos. Esta leifoi substituída pela novaLei Estadual de Mananciais, aprovada em

14l1}lg7 (lei número gg66/g7), após sua promulgação. Apesar desses dispositivos legais'

houve um processo desordenado de ocupação da bacia, decorrente, principalmente, da

crescente demanda de solo para urbanização na metrópole e da proximidade da bacia em

relação ao núcleo metropolitano e ao pólo industrial da zona sul do Município de São Paulo. SÓ
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no Município de São Paulo, cerca de 121.164 pessoas residem em favelas distribuídas em 176

núcleos (lSA et al., 1998).

Os loteamentos clandestinos ocupam na bacia cerca de 33 Km2, sem a devida infra-estrutura

sanitária. Este tipo de ocupação alìado à velocidade com que este processo vem se

desenvolvendo acarreta crescente comprometimento da qualidade da água do reservatório

Guarapiranga, gerando graves problemas, como a entrada de cargas orgânicas elevadas,

provenientes, principalmente, de esgotos domésticos lançados sem tratamento nos corpos

d'água que afluem para o reservatór¡o (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE

sÃo PAULO - SMA, 1997a).

Estudo realizado na bacia do Guarapiranga com o auxílio de imagens de satélite, sobre a

evolução do uso do solo, constatou de 1989 a 1996, oito tipos de uso: áreas urbanas em

formaçåo ou crescimento; áreas urbanas consol¡dadas; campos antrópicos (agricultura e

pastagens); solo exposto; cobertura florestal nativa e cobertura florestal não nativa (silvicultura).

Observou-se grande crescimento das áreas urbanas consolidadas e em formação (crescimento

de 50% de 1989 a 1996) e decréscimo expressivo da cobertura vegetal (57% da bacia em 1989

e 48% em 1996) (lSA et al., 1998).

Em 1992, o Governo do Estado de são Paulo, a Prefeitura do Município de são Paulo e o

Banco Mundial assinaram contrato de empréstimo para um programa de recuperaçäo

ambiental da bacia hidrográfica do Guarapiranga, no valor de US$ 262 milhöes, denominado

Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga, com duração prevista até

1997, sendo prorrogado posteriormente até 1998. O principal objetivo deste programa era

assegurar a qualidade da água do manancial e desenvolver a capacitação técnica, financeira e

institucional para a gestäo da bacia, bem como melhorar a qualidade de vida dos habiiantes da

bacia, pela expansão da infra-estrutura de saneamenio e pela implantação de parques e áreas

verdes. A coordenação do Programa era feita pela unidade de gerenciamento (UGP) sed¡ada

nâ Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Governo do Estado de Såo Paulo

(SMA, 1997a).

o Programa Guarapiranga foi dividido em cinco sub-programas: serviços de água e esgoto,

coleta e disposição final de lixo, recuperaçäo urbana e proteção ambiental e gestäo da bacia.
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os órgãos responsáveis pela execução destes sub-programas foram: SABESP, CDHU,

CETESB, SMA e a Prefeitura de São Paulo, além das Prefeituras de ltapecerica da serra,

Embu e Embu-Guaçu (lSA et al., 1998).

o sub-programa de serviços de água e esgoto incluiu a amplìação do sistema de coleta e

afastamento dos esgotos, melhorias operacionais no sistema existente, desvio de cargas

poluidoras afluentes para o reservatór¡o e aprimoramento no sistema de tratamento de água O

sub-programa de coleta e disposição final de lixo teve como objetivo a adequação e controle do

sistema de coleta, tratamento e disposiçäo final de resíduos sólidos. O sub- programa de

recuperaçåo urbana contemplou a urbanização de favelas, adequação de ¡nfra-estrutura,

reassentamentos e construção de conjuntos habitacionais. O sub- programa de proteção

ambiental previu o repovoamento vegetal, implantaçäo de um sistema de parques, diagnóstico

limnológico e ecológico do reservatório, avaliação da poluição por fontes difusas, incentivo a

atividades econômicas como a pesca e aquicultura. O sub-programa de gestäo ambiental

compreendeu a realização de levantamentos de dados, programas de educação ambiental e

aparelhamento para gestäo da bacia. Entre os estudos previstos destacam-se a adequação e

controle da mineraçáo, controle de fontes de poluição ìndustrial e nâo industrial e elaboração

de plano diretor.

Como parte do projeto de "recadastramento de fontes de poluiçäo industrial e cadastramento

de fontes especiais de poluição da bacia do Guarapiranga" (parte do sub-programa de gestão

âmbiental), foi elaborado um cadastro dos estabelecimentos industriais e não industrias, tais

como hospitais, motéis, postos de gasolina, poc¡lgas, empresas de transporte coletivo, clubes,

entre outros, chamadas de fontes especiais de poluição

A elaboração do referido cadastro visou subsidiar futuras ações de controle e fiscalizaçåo das

mesmas, que foram utilizados neste estudo como fonte principal de dados para a ident¡ficação

das áreas que apresentam potencial de contaminaçäo.

6.2.

De acordo com os procedimentos metodológicos apresentados no item 5.1.1, na etapa de

definição da regiåo de interesse devem ser definidos os limites da região a ser abrangida pelo

gerenciamento e os objetivos principais a se[em alcançados, considerando os bens a proteger

identificados,
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A bacia hidrográfica do reservatório Guarapiranga foi selecionada. como 
_região 

de interesse

devido à sua importância para o abastecimento de água da região metropotitana de São Paulo

(RMSP), associada à grande concentração populaçional no local

O objetivo principal a ser atingido com a execução do gerenciamento de áreas contaminadas

na região selecionada refere-se à identificaçäo e avaliaçäo dos problemas ambientais

relacionados ås áreas contamìnadas existentes na bacia hidrográfica, subsidiando o

planejamento e adoçäo de medidas corretivas, preventivas e proativas, visando proteger a

saúde da população residente na bacia e aquela que se utiliza das águas do reservatório.

como medidas corretivas, propõe-se a aplicação de técnicas de remediação ou de

compatibilização do uso do solo nas áreas contaminadas identif¡cadas. O objetivo destas

medidas é eliminar ou reduzir os danos ou riscos aos bens a proteger, pela adoção do princípio

de "aptidão para o uso".

Como medidas preventivas, são propostas melhorias nas instalações e no manejo das

substâncias nas áreas identificadas como contaminadas e suspeitas de contaminação, visando

evitar o agravamento de uma contaminação ocorrida ou o surgimento de novas áreas

contaminadas.

como medidas proativas, são propostas mudanças nas formas de instalação e construção de

empreendimentos, onde são ou serão desenvolvidas atividades potencialmente

contaminadoras, com o objetivo de evitar o surgimento de novas áreas contaminadas

Portanto, para o gerenciamento de áreas contaminadas na bacia hidrográfica do reservatório

Guarapiranga foram considerados ¡mportantes os seguintes bens a proteger:

a

a qualidade do solo;

a qualidade das águas subterrâneas;

a qualidade das águas superficiais;

a saúde da populaçáo local;

o a saúde da população localizada fora da bacia

Além destes, outros bens a proteger de importância foram identificados neste estudo, como o

patrimônio público, o privado e o ecológico, que também podem ser ameaçados pelas áreas

contaminadas.
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6.3

A etapa de identificaçäo das áreas potenc¡almente contaminadas, conforme definido no item

5,1.2 da metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas, foi iniciada com a definição

das atìvidades potencialmente contaminadoras dos solos e águas subterrâneas, desenvolvidas

na atualidade ou no passado na região de interesse. Em seguida foi feita a identificação das

áreas potencialmente contaminadas, pela análise dos dados existentes.

6.3.1 Definição das atividades potencialmentecontaminadoras

ldentificação das áreas potencialmente contaminadas na bac¡a do Guarapiranga

Para realizar esta tarefa utilizou-se a lista de atividades potencialmente contarninadoras dos

solos e águas subterråneas, apresentada no anexo 1. Para elaboração desta lista foi utilizado

como apoio o programa alemão ALTLASTENEXPLORER (1997), que fornece uma relação de

230 atividades ¡ndustr¡ais consideradas potencialmente contaminadoras dos solos e águas

subterrâneas na Alemanha.

Os critérios utilizados neste programa para definir determinada ativ¡dade industrial ou comercial

como poiencialmente contaminadora, podem ser considerados correspondentes e

complementares à definiçäo de atividades potencialmente contaminadoras estabelecidas na

metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas (item 5.1.2.1). Estes critérios são

apresentados a seguir:

ocorrência de manejo de subståncias, na at¡vidade industrial ou comerc¡al, que possuam

potencial para causar danos aos bens a proteger via solos e águas subterrâneas;

existência de características específicas dos processos produtivos que possam acarretar a

contaminação dos solos e águas subterrâneas;

atividade industrial ou comercial que apresente histórico ¡ndicando manuseio,

armazenamento e disposiçäo ìnadequada de matéria prima' produtos e resíduos;

ativìdade industrial ou comercial que apresente histórico indicando a ocorrência de

vazamentos e acidentes;

atividade industrial ou comercial que apresente histórico de geraçäo de áreas contaminadas.

lnicialmente traduziu-se para o português, a lista com a relação de atividades consideradas

potencialmente contaminadoras, segundo a experiência alemã
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Em segu¡da, considerando-se o conhecimenio dos técnicos da CËTESB sobre os diferentes

processos industriais nacionais, correlacionou-se as atividades potencialmente contaminadoras

alemãs com as atividades industriais e comerciais brasileiras, descritas no sistema de

codificaçäo de atividades econômicas do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTAT|STTCA - tBcE (1994).

Assim, foram selecionadas as atividades potencialmente contaminadoras do solo e das águas

subterrâneas consideradas neste estudo, apresentadas no anexo 1.

Além das atividades indicadas na relação alemã, foram incluídas aquelas com potencial de

contaminação, descritas em outras listas similares, como as listas amerìcanas (USEPA, 1993a

e USEPA, 1994) apresentadas resumidamente no quadro 5.1 .

6.3.2 ldentificação das áreas potenciais pelo levantamento de dados existentes

Em funçåo do grande número de informaçöes existentes no cadastro de informaçöes do

programa Guarapiranga (SMA, 1997b), sobre as atividades industriais e comerciais ativas e

desativadas, optou-se por utilizar estes dados como a base principal para a identificação das

áreas potencialmente contaminadas na bacia hidrográfica do reservatório Guarapiranga.

Além do cadastro do programa Guarapiranga, foram utilizadas como fonte de informação, a

lista de postos de serviço e de áreas de disposiçäo de resíduos da RMSP, ambas resultantes

dos trabalhos executados no Projeto de Cooperaçäo Técnica CETESB/GTZ, que constam do

cadastro de áreas contaminadas elaborado neste projeto (CETESB, 1998).

Outra fonte de dados utilizada foi a lista apresentada em relatório do INSTITUTO DE

PESQUISAS TEcNoLÓclcAS - IPT (1997), onde são indicadas as áreas de mineraçäo ativas

e desativadas localizadas na bacia do Guarapiranga.

Desta forma, as áreas onde func¡onaram ou funcionam as empresas ou empreendimentos

registrados nestes cadastros, e que possuíam códigos de atividades do IBGE relac¡onados a

atividades industriais e comerciais classificadas como potencialmente contaminadoras,

apresentados na lista do anexo 1, foram classificadas como áreas potencialmente

contaminadas.



6.3.3 Resultados da etapa de identificação das áreas potencialmente contaminadas

A análise destas quatro fontes de informaçäo resultaram na ident¡ficaçäo de 1267 âreas

potencialmente contaminadas localizadas na bacia hidrográfica do reservatório Guarapiranga,

distribuídas de acordo com as seguintes fontes de informação.

a

lista do programa Guarapiranga: 1001 áreas potencialmente contaminadas;

lista de postos de serviços da CETESB: 97 áreas potencialmente contaminadas;

¡ lista de áreas de dispos¡çäo de resíduos da CETESB: nove áreas potencialmente

contaminadas.

o lista de áreas de mineraçäo do IPT: 160 áreas potencialmente contaminadas,

As áreas potencialmente contaminadas identificadas säo apresentadas na lista de classificaçäo

e pontuação das áreas localizadas na bacia hidrográfica do Guarapiranga, apresentada no

anexo 3.

Na tabela 6.1 é apresentada a distribuição desias áreas, agrupadas por tipo de atividade

(gênero do código IBGE).

Neste estudo foram consideradas apenas as fontes pontuais de contaminação, industriais e

comerciais.

Outras fontes pontuais como as áreas onde ocorreram acidentes no transporte de produtos

químicos perigosos, ou multipontuais, como as áreas com srstemas de infiltração de efluentes

domésticos (fossas sépticas em conjuntos habitacionais, loteamentos e favelas) não foram

consideradas, pois estas fontes estão sendo abordadas nos sub-projetos do programa

Guarapiranga.

As áreas com fontes de contaminação difusa, como a aplicação de fertilizantes e agrotóxicos

em áreas agrícolas, também não foram aval¡adas neste estudo.

As formas pelas quais estes números de áreas potencialmente contaminadas foram obtidos,

utilizando-se cada uma das fontes de informação säo descritas a seguir.
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Quadro 6.1 : Distribuiçäo das áreas potencialmente contaminadas (AP) e áreas com potencial

de contaminação ausente (PCA), segundo a ativ¡dade econôm¡ca (código IBGE)

6.3.3.1 Lista do programa Guarapiranga

A base principal de dados utilizada neste estudo para a identificação de áreas potenc¡almente

contaminadas foi o relatório final do projeto "Recadastramento de fontes industriais de poluição

e cadastramento de fontes especiais de poluição localizadas na bacia do Guarapiranga", que é

um dos projetos do programa de saneamento ambiental da bacia hidrográfica do Guarapiranga

(sub-programa de gestâo ambiental) (SMA, 1997b).
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Este trabalho foi realizado com o objet¡vo principal de elaborar um cadastro atualizado das

fontes de poluiçäo industriais e não ìndustriais, localizadas na bacia hidrográfica do

Guarapiranga, a partir dos dados obtidos junto à CETESB, SMA-DUSM, SABESP,

ELETROPAULO, FIESP, IBGE, prefeituras dos municípios de São Paulo, Juquitiba, São

Lourenço da Serra, Cotia, Embu, Embu-Guaçu e ltapecerica da Serra, Secretaria da Fazenda

do Estado de São Paulo e Receita Federal-

Os dados obtidos junto a estes órgäos e instituições foram armazenados em um banco de

dados informatizado, com um sistema geográfico de informações associado, que permite o

acesso às localizações dos empreendimentos cadastrados.

Algumas das informações cadastrais armazenadas neste banco de dados foram: razão social,

endereço, tipo de atividade (código IBGE), área do empreendimento, número de funcionários,

matér¡as primas utilizadas e sua armazenagem, produtos acabados e sua armazenagem,

máquinas e equipamentos, fluxogramas dos processos produtivos, tipos e quantidades geradas

de efluentes líquidos e resíduos sólidos, seu tratamento e disposição final (SMA, 1997b).

A lista de todos os registros do cadastro é composta de 3.025 empreendimentos (dados de

1997), que foram vistoriados pelos técnicos do programa Guarapiranga e classificados da

maneira seguinte, de acordo com os objetivos deste programa:

a

a

a

a

fonte de poluição industrial em atividade (FPl) = 239 empreendimentos;

fontes especiais de poluição em at¡vidade (FPE) = 131

fontes de poluição paralisadas temporariamente (PA) = 11

atividades desativadas não substituidas por outra fonte de poluição (DE) = 450

empreendimentos existentes que negaram acesso (NAT) = 42;

atividades näo encontradas nos endereços existentes no atual cadastro (NE) = 82

atividades näo localizadas nos endereços existentes no atual cadastro (NL¡ = 216.

. atividades contidas no cadastro da CETESB e que não foram caracterizadas como fonte de

poluiçåo (ASl) = 9gg

¡ atividades desativadas em cujo local foram implantadas novas fontes de poluição (SU) =

183;

¡ atividades cadastradas mars de uma vez (DU¡ = '¡65

¡ atividades incluídas na listagem inicial porém localizadas fora da bacia (Ð = a83;
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O objetivo principal deste projeto foi avaliar as fontes ativas existentes (FPl e FPE), ou seja, as

fontes geradoras de efluentes, em ativ¡dade, que d¡retamente podem polulr os cursos d'água

da bacia hidrográfica e, conseq uentemente, contribuir para a queda da qualidade das águas do

reservatório.

No processo de identificaçäo de áreas potencialmente contam¡nadas, não foram considerados

apenas os empreendimentos classificados como FPI e FPE, sendo realizada uma aval¡ação de

todos os dados disponíveis neste cadastro, Este processo teve início com a exclusão de vários

empreendimentos, por diferentes motivos.

lnicialmente, foram excluídos 483 registros incluídos na lista inicial, porém localizados fora da

bacia do Guarapiranga, que possuíam código F no cadastro do programa Guarapiranga,

reduzindo-se, portanto, a lista inicial de 3025 para 2542 registros.

Após análise detalhada, foram detectados 208 registros duplicados, reduzindo-se, novamente,

o número de empreendimentos de 2542 para 2334 registros.

Analisando-se os registros restantes, verificou-se que, pelo endereço, l8 empreendimentos

não estavam localizados dentro dos limites da bacia do Guarapiranga, reduzindo-se o registro

de 2334 para 2316.

Dos 2316 regislros, 148 näo apresentavam o código IBGE e a descrição da atividade

desenvolvida na área, impossibilitando sua avaliação, reduzindo-se, por este motivo, o número

de 2316 para 2168 empreendimentos.

Para não ocorrer duplicidade de informações com as outras fontes de informação (lista de

postos de serviço e de áreas de disposiçäo de resíduos elaboradas pela CETESB e de áreas

de mineração definidas pelo IPT), foram retiradas desta lista mais 71 áreas de postos de

serviço, oito de disposiçäo de resíduos e 58 de mineraçäo. Desta forma, a lista inic¡al foi

reduzida de 2168 paø 2031 registros.

Desta lìsta constavam 'l 10 registros de loteamentos predominantemente resìdenciais, que

conforme já discutido, foram desconsiderados, po¡s estas fontes de contaminação estão sendo

abordadas no âmbito do programa Guarapiranga. Desta forma, o número foi reduzido de 2031

paÊ 1921.
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Finalmente, as fontes correspondentes a estes 1921 registros foram submetidas a uma

classificação quanto ao seu potencial em causar contaminação do solo e águas subterrâneas.

Assim, dos 1921 registros, 1001 possuem códigos IBGE conespondentes aos códigos IBGE

das atividades potenc¡almente contaminadoras, conforme classificação apresentada na lista do

anexo 1. Desta forma, as áreas onde estes empreendimentos funcionam ou funcionaram foram

consideradas como áreas potenc¡almente contaminadas. Os 920 empreendimentos restantes

foram considerados como áreas onde o potencial de contaminação é baixo ou ausente (tabela

6.1). Estas 1001 áreas potencialmente contaminadas (APs) estão incluídas na l¡sta de

class¡ficação e pontuaçäo das áreas localizadas na bacia hidrográfica do Guarapiranga,

apresentada no anexo 3, sendo identificadas pelo número estabelecido no cadastro do Projeto

CETESB/GTZ.

6.3.3.2

Para localizaçâo das áreas de comércio varejìsia de combustíveis, foi utilizada a lista de postos

de serviço da CETESB (CETESB, 1998). Esta lista apresenta a razão social, o código IBGE e o

endereço dos postos de serviço localizados na Região Metropolitana de Såo Paulo. Na bacia

hidrográfica do reservatório do Guarapiranga foram identificados 97 registros de postos de

serviço, que podem ser classificados, nesta etapa, como áreas potencialmente contaminadas.

Os postos de serviço recebem o código IBGE 6109001, sendo incluídos na tabela 6.1, com

gênero 61. Neste estudo, estes postos receberam um número de cadastro e foram registrados

na lista de classificação e pontuação das áreas localizadas na bacia hidrográfica do

Guarapiranga, apresentada no anexo 3.

Lista de postos de serviço

6.3,3.3

Em 1994, como at¡vidade do projeto CETESB/GTZ, foram identificadas 1 16 áreas de

disposição de resíduos na regiäo metropolitana de São Paulo, Na bacia hidrográfica do

reservatório do Guarapìranga foram registradas nove áreas, que podem ser inic¡almente

classificadas como áreas potencialmente contaminadas. Na tabela 6.1 as áreas de disposição

de resÍduos estão incluídas no gênero 31.

Lista de áreas de disposição de resíduos
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As áreas de disposição de resíduos também receberam um número de cadastro e foram

registradas na lista de class¡ficação e pontuação das áreas localizadas na bacia hidrográfica do

Guarapiranga, apresentada no anexo 3.

6.3.3.4

Na lista de áreas de mineração elaborada pelo IPT (1997) foram registradas '160 áreas, que

também podem ser classificadas como potencialmente contaminadas. Essas áreas estäo

incluídas na tabela 6.1 com gênero 00.

A lista de áreas de mineração é apresentada em IPT ('1997), não sendo apresentada neste

trabalho, onde são indicadas apenas as suas localizaçôes na figura 6.2 e 6.3.

Estas minerações constituem-se basicamente da extração de bens minerais não metálicos

(areia, argila, caulim e brita) utilizados na construçäo civil e na indústria da cerâmica, Nessas

áreas normalmente é observada a degradação física dos solos, devido a remoçäo física dos

mesmos e por processos erosivos. o potencial de contaminaçäo dessas áreas é agravado

após o encerramento das atividades de mineração, sendo as mesmas utilizadas, em alguns

casos, para a disposição de resíduos sólidos inedes e, em alguns casos, resíduos sólidos de

origem doméstica.

6.3.4 Priorizaçäo I

L¡sta de áreas de mineração do IPT

Em função do elevado número de áreas potencialmente contaminadas, definidas na etapa

anterior, foi necessária a adoçäo de critérios de priorizaçäo, com o ¡ntu¡to de selecionar quais

entre as áreas identificadas seriam objeto de estudo na etapa seguinte de avaliação preliminar,

devido à inexistência de recursos humanos e econômicos suficientes para a execuçäo desta

etapa em todas as áreas potencialmente contaminadas Ievantadas,

Conforme a descriçäo metodológica apresentada no item 5.3.1, a seleçäo das áreas

potencialmente contaminadas prioritárias deve ser realizada de mane¡ra simples,

estabelecendo-se critérios claros e objetivos, considerando também a capac¡dade de

realização do órgáo gerenciador.
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Desta forma, para a priorizaçäo de áreas potencialmente contaminadas foram ut¡lizados,

in¡cialmente, dois mapas temáticos: o mapa geológico simplificado da bacia do Guarapiranga,

obtido a part¡r do mapa geológico confeccionado pelo IPT (1996), apresentado na figura 6.2, e

o mapa da mancha urbana da bacia do Guarapiranga (lPT, 1996), apresentado na figura 6.3.

Em seguida as áreas potencialmente contaminadas foram locadas nestes mapas.

Para a confecção destas figuras foi utilizado o sistema geográfico de informaçöes do Projeto

CETESB - GTZ (Programa REGIS), a partir do qual foi efetuado o cruzamento das informaçöes

geológicas e de local¡zação da mancha urbana, com as coordenadas geográficas das 160

áreas de mineraçöes existentes na bacia, obtidas em relatório elaborado pelo IPT (1997), e as

coordenadas geográficas das áreas industriais e comerciais, obt¡das no relatório f¡nal do projeto

"Recadastramento de fontes industriais de poluiçäo e cadastramento de fontes especiais de

poluição localizadas na bacia do Guarapiranga"(SMA, 1997b).

Do total de 1107 áreas ìndustriais e comerciais, postos de serviço e áreas de disposiçäo de

resíduos consideradas como áreas potencialmente contam¡nadas,479 são ativas, sendo que

as 400 áreas para as quais as coordenadas geográficas estavam disponiveis, foram

representadas nestes mapas, enquanto que para 79 destas não foram representadas, pois as

suas coordenadas não estavam disponíveis. Em relação às áreas potencialmente

contaminadas desativadas (459 no total), pela mesma razão, apenas 91 possuem coordenadas

e foram incluídas nestes mapas. Em relaçåo a 169 áreas potenc¡almente contaminadas nåo

existia informaçäo a respeito de seu atual estado funcional. Desta forma, as áreas

potencialmente contaminadas (ìndustriais e comerciais) representadas nestes mapas, são em

sua maioria áreas em atividade,

No mapa geológico simplificado da figura 6.2, pode-se observar que a bacia do Guarapiranga é

composta predominantemente por rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino, incluídas

nos complexos Piaçagüera e Embu, além de apresentar várias suítes granitóides, sendo

secundariamente coberta por rochas sedimentares terciárias da bacia de São Paulo e

sedimentos quaternários. O Complexo Piaçaguera, do Arqueano / Paleoproterozóico, que

possui extensão restrita na bacia do Guarapiranga, constitui-se de granitóides foliados,

gnáissicos, de granulação média a grossa, com faixas afetadas por milonitização. O complexo

Embu, com a maior exposição na área da bacia do Guarapiranga, é const¡tuído por

metassedimentos de baixo grau a migmatitos (migmatitos, micaxistos, quartzo miòaxistos,

quartzitos finos, quartzitos com intercalaçöes de quartzo mica xistos, filitos e/ou sericita xistos

finos, quartzo dioritos e rochas metabásicas) (lPT, 1996).
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Figura 6.2: Mapa geológico simplificado da bacia do Guarapiranga (a partir de lPT, 1996) com

a localização das áreas potencialmente contaminadas
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No mapa geológico destaca-se a grande concentraçäo de áreas potencialmente contaminadas,

principalmente áreas industriais e comerciais, ao longo da regiäo de sedimentos quaternários

do rio Embu-Mirim, localizada na região noroeste da bacia, região que em grande parte

corresponde a uma grande faixa de rochas miloníticas.

Entretanto, a maror concentraçäo de áreas potencialmente contaminadas é observada na

regiäo nordeste da bacia, sobre os sedimentos quaternários, terciários e rochas pré-

cambrianas (micaxistos), localizados no lado direito do reservatório.

Do ponto de vista geológico estas duas regiöes podem ser consideradas prioritárias, tendo em

vista a proteçäo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da bacia, principalmente se

for considerado que os sedimentos quaternários, localizados próximos às margens do rio

Embu-Mirim e ao reservatório Guarapiranga possuem, provavelmente, alta vulnerabilidade

natural associada à grande concentraçáo de áreas potencialmente contaminadas.

Em relação à proximidade das áreas potenc¡almente contaminadas com a população residente

na bacia, observando a figura 6.3, nota-se que, principalmente, as áreas industriais e

comerciais encontram-se localizadas dentro da mancha urbana, ao longo das rodovias e

principais avenidas. Nesta figura, destaca-se gue as regiões consideradas prioritárias do ponto

de vista geológico, coincìdem com as regiões prioritárias indicadas em função do

posicionamento da mancha urbana.

Outra região em que se observa uma ¡mpodante concentração de áreas potencialmente

contam¡nadas (áreas industriais e comerciais), está localizada na região central da bacia do

Guarapiranga. Esta área inicia-se no município de São Paulo, no lado esquerdo do reservatório

e concentra-se principalmente na regiäo central urbana do município de Embu-Guaçu.

Outro fator a ser considerado para a priorização de áreas potencialmente contaminadas é o

potencial de contaminaçäo das atividades desenvolvidas ou em desenvolvimento nas áreas

identificadas. Desta forma, para a realização da etapa de avaliaçäo prelìminar foram priorizadas

as áreas onde såo ou foram desenvolvidas as seguintes atividades:

. as áreas de disposição de resíduos;

. as áreas de indústrias químicas (código IBGE, com gênero 20);

o as áreas comerciais com o armazenamento de combustíveis (postos de serviço),
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Estas foram selecionadas por apresentarem elevado potencial de contaminação e um histÓrico

significativo na geração de áreas contaminadas.
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Figura 6.3: Mapa da mancha urbana da bacia do Guarapiranga (lPT, 1996) com a localização

das áreas potencialmente contaminadas
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Além disso, essas áreas encontram-se localizadas predominantemente nas regiões

consideradas prioritárias do ponto de vista geológico e em relação ao posicionamento da

mancha urbana, principalmente as áreas de armazenamento de combustíveis e indústrias

químicas,

6.4 Avaliação preliminar

Conforme apresentado no item 5.1 .3, a etapa de avaliação preliminar cons¡ste da elaboração

de um diagnóstico inicial das áreas potencialmente contaminadas, sendo executado um

levantamento histórico das informações já exisientes sobre essas áreas, complementado pela

coleta de novas informações em inspeçöes de reconhecimento, realizadas em cada uma das

áreas potencialmente contaminadas prioritárias indicadas.

Desta forma, a etapa de avaliação preliminar foi realizada nas áreas onde são ou foram

desenvolvidas as ativ¡dades de disposição de resíduos, fabricação de produtos químicos

(código IBGE gênero 20) e armazenamento de combustíveis em postos de serviço, conforme

estabelecido na etapa de priorização 1 (item 6.3.4).

Os dados ex¡stentes sobre as áreas de disposição de resíduos e postos de serviço são

escassos, sendo utilizados, principalmente, os dados levantados durante a realização de

inspeçåo de reconhecimento. As inspeçöes de reconhecimento nas áreas de disposição de

resíduos foram real¡zadas inicialmente em 1 994, sendo atualizadas em 1998 e I 999. Nos

postos de serviço as inspeçöes foram feitas em 1997 e 1998.

Em relação às indústrias químicas, como fonte de dados, foram consultados os processos de

controle ambiental da CETESB, referentes a cada uma das áreas, e realizadas inspeções de

reconhecimento em 1 998 e 1999.

Para a coleta de dados durante a realizaçâo desta etapa foi utilizada como base a ficha

cadastral de áreas contaminadas, apresentada no anexo 2.

A seguir, são apresentados de forma resumida, alguns dos resultados obtidos com a realizaçâo

da etapa de avaliaçäo preliminar.
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6.4.1 Áreas de disposição de resíduos

Das nove áreas de disposição de resíduos avaliadas nesta etapa, oito são áreas que foram ou

estão sendo utilizadas pelas prefeituras dos municípios para a destinação final de resíduos

sólidos domiciliares. A outra área identificada é uma área de disposiçäo clandestina de

resíduos (D000004).

Para o registro das nove áreas de disposiçäo de resíduos no cadastro de áreas contam¡nadas

do Projeto CETESB/GTZ, foram atr¡buídas ås mesmas os seguintes códigos de identificação:

D000001, D000002, D000004, D000005, D000032, D000061, D000100, D000102 e D000103.

Estes códigos foram mantidos para a identificação destas áreas neste estudo, conforme pode

ser observado na lista de class¡ficação e pontuaçáo apresentada no anexo 3a.

Estas áreas, de uma forma geral, caracterizam-se pela disposição de resíduos realizada de

manerra inadequada, conforme as informações registradas em suas fichas cadastrais. Estas

fichas encontram-se disponíveis no cadastro físico do Projeto CETESB-GI Z, sendo as

principais informações obtidas pelo preenchimento destas apresentadas resumidamente a

seguir.

Nas nove áreas, durante pelo menos um período de utilização das mesmas, não foi realizado

controle de entrada de residuos. Desta forma, náo fo¡ possível determinar se elas receberam

outros t¡pos de resíduos, além dos domiciliares.

O recebimento de residuos em três destas áreas começou a ser registrado no início da década

de oitenta. Em cinco outras, o recebimento de resíduos iniciou-se nos primeiros anos da

década de 90. Para a área de disposiçåo clandestina não existem registros do início das

atividades.

Em todas as áreas de disposição de resíduos levantadas, os resíduos foram dispostos sobre a

superfície do solo ou em cavas, sem a construçåo de camadas para a impermeabilizaçäo

inferior, necessárias para evitar a contaminação dos solos e águas subterrâneas pela infiltraçäo

de chorume.

Em nenhuma destas áreas foram construídas drenagens para escoamento de águas pluvia¡s,

de líquidos percolados (chorume) e gases gerados, demonstrando a forma precária de

construção destes depósitos.

' 153



Nenhuma destas áreas apresenta sistema de impermeabilização superior adequado,

constituído por um conjunto de camadas impermeabilizantes e drenantes, que visam impedir a

entrada de águas pluviais na massa de lixo, evitando-se assim, o aumento da quantidade de

chorume produzido. Na maroria das áreas o lixo recebe apenas uma cobertura com solo local.

Em relação à quantidade de resíduos disposta, podem ser definidos três grupos dist¡ntos: as

áreas de disposição de resíduos consideradas grandes, com uma est¡mativa de volume de

resíduos próximo ou superior a 1.O0O.O0O m3 lindicadas pelos códigos D000032, D000061 e

Dooolo2), as áreas médias, com um volume entre 20.000 m3 e 200.000 m3 1Dooo001,

D000002 e D000103) e as áreas de disposição de resíduos pequenas, com volume de

resíduos inferior a 20,000 m3 (Dooooo4, D000005 e D000100).

Quanto à forma de disposição, podem ser definidos três tipos principais: disposição dos

resíduos sobre a superfície do terreno, a disposição em cavas abandonadas de mineraçäo de

caulim ou a disposição em pequenas cavas construídas especialmente para este fim.

A disposição sobre a superfície do terreno é ou foi realizada lançando-se os resíduos sobre as

encostas de vales, sendo então acumulados nos fundos destes vales e nas encostas. Esta

situação foi verificada na maioria das áreas cadastradas: D000100, D0001 02, D000103,

D000061, D000032 e D000004,

As áreas com cavas de mineração de caulim preenchidas com resíduos säo: D000005 e

D000001. Na área D000002 foram escavadas pequenas cavas, com profundidade de 1 a2
melros, com a finalidade de enterrar os resíduos,

As principais vias de transporte dos contaminantes, ¡dentificadas nas áreas de disposição de

resíduos foram: o solo, as águas subterrâneas, as águas superficiais e o ar.

Em todas as áreas avaliadas, os líquidos percolados, infiltram-se pelo solo, sem serem

coletados e sem receberem qualquer tratamento, podendo atingir as águas subterrâneas.

Na maioria destas áreas, também foi observado escoamento de Iíquìdos percolados para os

corpos de águas superficiais mais próximos.
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Em várias destas áreas foram observados focos de incêndÌo.e fumaça, principalmente

naquelas com grande volume de resíduos, destacando-se nestes locais a via de transporte de

contaminantes pelo ar-

A dispersão de poeiras emanadas destas fontes de contaminaçáo também foi observada

praticamente em todas as áreas.

Outra via importante de transporte de contaminação que deve ser destacada säo os vetores

biológicos, como ratos, insetos e outros. Esta via torna-se importante pois, na maioria das

áreas ativas, não é realizada cobertura operacional adequada dos residuos.

Nas inspeçöes realizadas nas áreas de disposiçäo de resíduos fo¡ constatada a existência de

residências localizadas muito próximas, ou até mesmo sobre estas áreas, como é o caso das

áreas D000001, D000032, D000100 e D000103.

Nestas inspeçöes verificou-se que o abastecimento de água das residências localizadas

próximas às áreas de disposição é realizado por meio de captação de águas subterrâneas em

poços rasos, escavados.

Além da população que mora ao redor das áreas de disposição de resíduos, a qual pode estar

exposta aos contaminantes, ex¡stem as pessoas que trabalham em muitas destas áreas,

conhecidos como catadores, que fazem a reciclagem do l¡xo para venda ou uso próprio.

Destaca-se que as áreas D000061 e D000032 estão sendo remodeladas, como atividade do

Programa Guarapiranga, sendo instaladas, por exemplo, mantas plásticas para

impermeabilização inferior, cobertura final e sistema de drenagem de águas superficiais.

Na figura 6.4 é apresentado um exemplo de croqui e modelo conceitual obt¡do na área

D000061, após o preenchimento da ficha cadastral de áreas contaminadas, feito em 1994. Os

medelos conceituais elaborados para cada uma das áreas de disposição avaliadas, deverão

ser a base de informações para a def¡niçäo do plano de amostragem na etapa de investigação

confirmatória.
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6.4.2 lndústrias químicas

Com a realização da etapa de ¡dentificaçäo de áreas potencialmente contaminadas foram

incluídas no cadastro 37 áreas potencialmente contaminadas, que possuem gênero do código

IBGE 20, ou seja, indústrias químicas (tabela 6.1).

Entretanto, após a consulta aos processos de controle ambiental da CETESB referentes a

estas áreas, foi possível realizar a exclusáo prévia de algumas destas.

Observou-se que duas delas apresentavam potencial de contaminaçäo ausente (fabricação

artesanal de carvão vegetal e coleta e armazenamento de borra de café para ser utilizada

como fertilizante), tendo sido excluídas do cadastro de áreas contaminadas devido å aplicação

errada do gênero 20 do códìgo IBGE.

Outras duas áreas foram excluídas do cadastro de áreas contaminadas devido à constatação

de que os empreendimentos planejados não chegaram a ser instalados, pois a CEïESB

indeferiu os pedidos de licença de instalação. Entretanto, estes registros permaneceram no

cadastro geral da CETESB e, consequentemente, foram incluídos no cadastro do Programa

Guarapiranga, sendo classificadas erroneamente como áreas potencialmente corìtaminadas no

início deste estudo.

Adicionalmente, três áreas foram excluídas, por encontrarem-se erroneamente localizadas

dentro dos |imites da bacia do Guarapiranga.

Em outras três áreas näo foi possível a realizaçäo os trabalhos da etapa de avaliaçáo

preliminar e o preenchrmento da ficha cadastral de áreas contaminadas, pois não foram

encontradas informaçöes suficientes para tal nos processos da CETESB, além do fato de que

estas áreas não foram localizadas. Desta forma, elas permaneceram classificadas como áreas

potencialmente contaminadas.

Um registro de área potencialmente contaminada foi eliminado após a verificação de que duas

indústrias químicas diferentes funcionaram no mesmo local,

Em outra área, uma indústria química recebeu três denominações d¡ferentes, sendo mantida

apenas uma, eliminando-se mais dois registros de áreas potencialmente contaminadas.
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Assim, concluiu-se que foram desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras,

classificadas com gênero do código IBGE 20 (indústrias químicas), em 24 áreas.

Nestas 24 áreas foi realizada a etapa de avaliaçäo preliminar. Para o registro no cadastro de

áreas contaminadas do Projeto CETESB/GTZ, elas receberam os seguintes códigos de

identificaçáo: 1000240, 1000241, 1000270, 1000273, 1000284, 1000425 a \OOO442 e 1000444.

Estes códigos também foram utilizados neste estudo, conforme pode ser observado na lista de

classificação e pontuação de áreas, apresentada no anexo 3a.

Das 24 áreas avaliadas, 13 áreas (54% do total) estäo localizadas no município de São Paulo,

cinco (21%) no municipio de Embu, quatro (17%) no município de ltapecerica da Serra e duas

(8%) no município de Embu - Guaçu.

Foi constatada uma grande variedade de produtos fabricados nestas áreas, destacando-se a

produção de tintas e vernizes (em cinco áreas ou 21% do total de áreas de produção de

produtos químicos), de solventes diversos (em cinco áreas ou 21o/o), de corantes e pigmentos

(três áreas ou 12%), de essências para indústria alimentícia e perfumaria (em duas áreas ou

8%), de misturas de várias subståncias químicas para produçäo de compostos diversos (em

três áreas ou 12%), de ceras, óleos hidrogenados e produtos para galvanoplastia (em uma

àrea,4o/o), de óleos lubrìficantes (em duas áreas, 8%), de adubos e fertilizantes (em uma área,

4ok), de carbonato de zinco (em uma ârea, 4o/o), de adesivos (em uma ârea, 4%), de asfaltos

(em uma ârea,4o/o) e de óxido de zinco (em uma área,4o/o).

Das 24 áreas potencialmente contaminadas, apenas três (12%) encontram-se ativas ou

desenvolvendo a atividade de produção de produtos químicos.

Em nove áreas (37o/o), onde ocorreu a fabricaçåo de produtos químicos, não foram

desenvolvidas novas atividades no terreno ou prédios existentes, permanecendo as suas

instalaçöes desocupadas.

Nas 12 áreas (50%) restantes, novas atividades foram ou são desenvolvidas, sendo, em alguns

casos, desenvolvidas até quatro at¡v¡dades em uma mesma área, que se sucederam ao longo

do tempo. Foi verificada a fabricação de produtos eletro-eletrônicos em quatro áreas, usinagem

de peças metálicas em quatro áreas, fabricação de produtos plásiicos em três áreas,

armazenamento de substâncias químicas em uma área, tecelagem em uma área e fabricaçäo

de embalagens em uma área,
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Em relação ao ano de início da ativ¡dáde de fabrìcação de produtos químicos nestas áreas, foi

constatado que três delas iniciaram suas operações na década de 60, em quatro delas a
produção foi iniciada na década de 70, em se¡s delas na década de B0 e em rluas delas na

década de 90, embora na maior parte das áreas (dez áreas restantes) esta informaçäo não

pode ser levantada, em funçåo da ausência de informaçöes nos documentos consultados.

Foi constatado também que o tamanho dos terrenos onde estas atividade säo ou foram

desenvolvidas é bastante variado, podendo ser separados em três grupos: as áreas pequenas,

cujos tamanhos variam de 300 a 1400 m2, as áreas médìas, cujas dimensões variam de 2.200

a 7.500 m2 e as áreas grandes que variam de 14.000 a 70.000 m2.

As fontes potenciais de contaminaçåo observadas dentro destas áreas, Iocalizavam-se nos

locais de produçäo (em todas as áreas), em área de disposição de residuos (presente em uma

área industrial), nas áreas de armazenamento de produtos, matérias primas ou resíduos

(presente em 16 áreas) e nas áreas de infiltraçäo de efluentes em sumidouros (presente em

dez áreas).

Notou-se, também, que as condições de impermeabilização do piso nos locais onde säo

manejadas substâncias que podem conter contaminantes, foram consideradas ruins em dez

âreas (42o/o das áreas), boas em oito (33%). Em seis áreas (250/o) não foi possível avaliar se as

condições de impermeabilização eram boas ou ruins na época em que a¡nda ocorria a

operação do empreendimento.

Além disso, consultando-se os processos de controle da CETESB observou-se que em

algumas áreas foram constatados vazamentos de substâncias em tanques de armazenamento

aéreos (em duas áreas, 8% do total), no processo produtivo (seis áreas. 250/o) e no

armazenamento de resíduos (quatro áreas, 17%).

Em oito áreas (33% do total) foram observados, na inspeçäo de reconhecimento,

derramamentos de substâncias sobre o piso ou d¡retamente sobre o solo.

Em relaçäo aos efluentes gerados, constatou-se que em dez áreas (41%), eles são ou foram

infiltrados no solo por meio de sumidouros (na maioria dos casos sem tratamento), em quatro

áreas (17o/o) eles são ou foram enviados para estações de tratamento de efluentes, em cinco

âreas (21o/o) säo ou foram lançados na rede de esgoto, em do¡s casos (8%) são ou foram
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lançados nos corpos de água superfi

determinada.

Os principais grupos de substâncias químicas com potencial de contaminaçäo presentes nas

matérias primas, resíduos ou produtos, manejados nas áreas avaliadas, foram os meta¡s ou

compostos metálicos (presenies em 16 áreas ou em 670/0 do total), os solventes orgânicos não

halogenados (presentes em 15 áreas, 620/o do total), combustíveis e lubrificantes (13 áreas,

54%), hidrocarbonetos aromáticos (nove áreas, 37%o), solventes orgânicos halogenados (seis

âreas,25o/o), compostos orgânicos nitrogenados, fosfatados e sulfurados (quatro áreas, 17%),

ácidos e bases (três âreas, 12o/o), compostos inorgânicos de elevada toxicidade (três áreas,

12o/o), 'Íerälizantes (duas áreas, 8%), fenóis (duas áreas, 8%) e pesticidas (uma área, 4%).

Em relação aos bens a proteger, pode-se destacar que próximos a todas estas áreas foram

observadas residências e corpos de água superficiais.

Os contextos hidrogeológicos observados nas áreas inspecionadas såo os seguintes: 19 áreas

(79% do total) encontram-se sobre rochas cristalinas do pré-cambriano, quatro áreas (17%)

encontram-se sobre sed¡mentos quaternár¡os e uma área (4o/o) está sobre sedimentos

terciários.

I

I
I
I

clais e em oito (33%) casos esta informação não pode ser

Na figura 6.5 é apresentado um exemplo de croqui e modelo conceitual obtido da área

1000284, após o preenchimento da ficha cadastral de áreas contaminadas na etapa de

avaliação preliminar, que deverá ser utilizado como base para o planejamento dos trabalhos a

serem realizados na etapa de investigação confirmatór¡a.

Nesta figura, observa-se as condiçöes precárias de impermeabilização do piso do pátio

externo, fato verificado durante inspeçáo realizada em 1999. Nela pode-se observar também a

boca de enchimento de um tanque subterrâneo de combustível desativado.

Estas e outras evidências observadas na área de produção e próximo às áreas onde estavam

instaladas as caldeiras e tanques aéreos de combustível, bem como a informação de uma

ocorrência de derramamento de combustível no pátio da indústria, registrada nos autos de

inspeção do local constantes no processo de controle da CETESB, levaram esta área a ser

classificada como suspeita de contaminação (AS).
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6.4.3 Postos de serv¡ço

Durante a execução das etapas de avaliaçäo preliminar nas áreas onde funcionam ou

funcionaram postos de serviço, consiatou-se durante a inspeção de reconhecimento, que 20

das 97 áreas identificadas, receberam mais de uma denominação ou razão social, o que

proporcionou a identificação de duas ou mais áreas potencialmente contaminadas ao invés de

uma, durante a execução da etapa de identificação de áreas potencialmente contaminadas.

Desta forma, observou-se, durante a execuçåo da etapa de avaliaçäo preliminar, que o número

real de áreas de postos de serviço, que podem ser consideradas como áreas potencialmente

contaminadas foi reduzido de 97 para 77 âteas.

Para o registro destas 77 áreas no cadastro de áreas contaminadas do Projeto CETESB/GTZ,

entre as quais apenas duas encontram-se desativadas, as áreas de postos de serviço

receberam os seguintes códigos para sua identificação: P000124, P000143 a P000146,

P000150 a P000157, P000159 a P000190, P000196 a P000199, P000205 e P000206,

P000208 a P000229, P000290, P000331 e P000332. Estes códigos também foram utilizados

neste estudo, conforme pode ser observado na lista de classificação e pontuação de áreas

apresentada no anexo 3a.

Nos postos de serviço localizados na bacia hìdrográfica do Guarapiranga são comercializados

gasolina, álcool e óleo diesel, armazenados predominantemente em tanques de combustíveis

subterrâneos de aço com capacidade de armazenamento de 15.000 litros. Em apenas quatro

postos (5% do total) foram instalados tanques de parede dupla. As tubulações utilizadas para o

transporte de combustíveis nestes postos säo de ferro galvanizado,

Durante a inspeçäo de reconhecimento foram registrados no lotal 477 tanques, nos 77 postos

localizados na bacia do Guarapiranga, o que representa em méd¡a, seis tanques por

empreendimento.

A área média ocupada pelos postos de serviço é de aproximadamente 2.000 m2, sendo

empregados nestes um total de 857 funcionários, em média, 11 funcionários por posto.

O controle de estoque de combustível nestes posios é realizado, na maioria dos casos, de

maneira precária, sendo utilizada apenas uma régua para realizar medidas de volume de

combustível armazenado nos tanques, Em apenas oito postos (10%) foi constatada a utilizaçäo

de equipamentos especiais para realização desta tarefa, embora em muitos casos estes não
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vinham sendo util¡zedos edequadamente. Na maioria dos 77 postos avaliados nåo foi verificada

a utilizaçäo de sistemas de detecçåo de vazamentos, como s¡stemas de detecção de vapores

de combustível, poços de monitoramento, entre outros. Apenas os quatro postos com tanques

de parede dupla poderiam conter detectores de vazamentos, mas, durante a inspeção de

reconhec¡mento esta informação não pode ser levantada.

Durante a realização das inspeções de reconhecimento nestas áreas, foi constatado que as

informações sobre a estanqueidade dos tanques e tubulaçöes não são precisas e näo estão

disponíveis, na maioria dos casos. Entretanto, em 17 postos (22%), obteve-se a informação de

que ocorreram trocas de tanques ou tubulações em funçåo da ocorrência de vazamentos.

Dos 77 postos de serviço avaliados na bacia do Guarapiranga, T6 ofereciam serviço de troca

de óleo lubrificante. O óleo usado é armazenado temporariamente no próprio posto, tendo sido

verificadas duas formas dist¡ntas. Em 40 postos (52o/o do total), o armazenamento era feito em

tambores de aço (normalmente de 200 litros). Nos outros 36 postos (47o/o) o armazenamento

era realizado em tanques subterråneos (volume desconhecido). O óleo usado, na maioria dos

casos é vendido para indústrias que promovem a sua rec¡clagem.

Em relaçåo aos tanques subterrâneos para o armazenamento de óleo lubrificante usado, não

existem informações sobre suas condiçöes de estanqueidade.

Em alguns casos os tambores, utilizados para armazenamento de óleo lubrificante usado, não

são armazenados de maneira adequada, fato observado, princ¡palmente, nos postos de serviço

localizados ao longo da rodovìa Regis Bittencourt.

Outra at¡vidade realizada nestes postos é a lavagem de veículos, verificada em 69 locais (90%

do total), As águas da lavagem dos veículos, em 64 postos (93% dos postos com lavagem de

veículos), säo lançadas em galerias de esgoto, após a passagem por uma caixa separadora

água / óleo, que também funciona para separação de material sólido. O destino final dos

sólidos depositados nestas caixas não é conhecido, entretanto, em alguns casos foi verificado

o seu lançamento sobre a superfície do solo, principalmente nos postos localizados ao longo

da rodovia BR 116. Em l4 postos (20% dos postos com lavagem) foi observado o lançamento

das águas util¡zadas diretamente em corpos de água superficiais e em 1 3 destes (19% dos

postos com lavagem) foi constatada também a infiltraçäo no solo (sumidouros).
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Entretanto, na maior¡a dos casos, devido a precária condiçäo de coleta destas águas

residuárias e as cond¡ções inadequadas de impermeabilização dos pisos nas áreas, boa parte

das águas de lavagem de veículos infiltram-se no solo, através das fraturas do pìso, e uma

outra parte escorre superficialmente, atingindo galerias de águas pluviais e/ou corpos de água

superficial.

As águas oriundas das pistas de abastecimento também ìnfiltram-se no solo, através das

fraturas dos pisos, ou säo lançadas diretamente nas galerias de águas pluv¡ais e/ou corpos de

água superficial, por meio de canaletas de contenção mal construídas. Nos postos de serviço

da bacia do Guarap¡ranga foi constatado que 47 destes (61%) possuem condições de

impermeabilização do piso cons¡deradas ruins, apresentando fraturas e/ou afundamentos,

especialmente na pista de abastec¡mento, nas áreas próximas às bocas de enchimento e nas

áreas de lavagem de veículos. Nos 30 postos restantes (39%), as condições de

impermeabilização foram consideradas boas.

As águas oriundas da pista de abastecimento e de lavagem de veículos, podem conter

contaminantes, devido ao derramamento de combusiíveìs e a existência de substâncias

potenc¡almente contaminadoras utilizadas e liberadas dos veículos durante a lavagem.

Outro fator que demonstra a forma precária de manutenção e operação dos postos foi a

observação da presença de óleos (lubrificantes e combustíveis) derramados sobre o piso ou

diretamente sobre o solo em 26 destas áreas (34%).

Em relação aos bens a proteger localizados próximos aos postos de serviço, observou-se, na

maioria dos casos, residências e corpos de água superficiais.

Na figura 6.6 é apresentado um exemplo de croqui e modelo conceitual obtido na área

P000161, após o preenchìmento da ficha cadastral de áreas contaminadas duranie a inspeçáo

de reconhecimento realizada em 1998. Nesta inspeção verificou-se que estavam sendo

executados trabalhos na área, correspondentes aos trabalhos de investigação confirmatória e

detalhada. A área foi classificada como uma área contaminada (AC), pela constatação da

presença de fase livre de combustível em alguns poços de monitoramento instalados no local.

Atualmente, esta área encontra-se em fase inicial da etapa de remediação, sendo realizada a

remoção da fase livre de produto, por meio de bombeamento executado em poços. Na figura

6.6 pode-se observar as condições precárias de impermeabilizaçäo na área de enchimento dos

tanques de combustível (foto).
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CROQUI DA ÁREA / MODELO CONCEITUAL

Croqui sem escala - Posto de Serviço

Depósito de cimento

Modelo Conceitual [Utilizar as siglas P (com potencial), S (com suspeita) e C (confirmado)]

Fontes primárias
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Figura 6.6: Croqui e modelo conce¡tual 1 da área P000161
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6.5

Após a realização da etapa de avaliação preliminar as áreas estudadas foram classificadas em:

áreas potencialmente contaminadas, áreas suspeitas de contaminação ou áreas contaminadas.

Os resultados desta classificação são apresentados a seguir, discriminados por t¡po de

atividade.

Classificação 1

6.5.1 Areas de disposição de resíduos

As nove áreas de disposição de resíduos, classifìcadas inicialmente como áreas

potencialmente contaminadas, após a execuçäo da etapa de avaliaçåo preliminar, em sua

totalidade receberam uma nova classificaçäo, sendo todas classificadas como áreas suspeitas

de contaminaçáo (ASs), devido às condiçöes precárias de construção e manejo.

As informações coletadas sobre as áreas de disposição de resíduos, apresentadas no item

6.4.1, indicam ausência de projeto e mostraram manejo inadequado dos resíduos, que são

dispostos diretamente sobre o solo, sem qualquer ìmpermeabilização e cobertura final

adequada.

Näo foram encontrados estudos ou análises químicas realizadas que possam indicar que estas

áreas estejam contaminadas, ou seja, näo foi verificada a existência de trabalhos nestas áreas

que possam ser associados à etapa de investigaçåo confirmatória.

6.5.2 lndústrias químicas

Das 24 áreas onde foram realizados os trabalhos da etapa de avaliação preliminar, dez (41%

do total) permaneceram como áreas potenciaimente contaminadas (APs), por apresentarem

boas condições de operação e, em alguns casos, devido à ausência de ìnformações,

principalmente sobre as áreas desativadas. No caso destas últimas, recomenda-se a realizaçäo

da etapa de investigação confirmatória, quando ocorrer a mudança de uso ou tranferência da

propriedade.

De acordo com a discussäo realizada no item 6.4.2, 13 áreas (54% do total das áreas) foram

classificadas como áreas suspeitas de contaminaçäo (ASs), devido às más condiçöes de

manejo dos vários tipos de substâncias, não somente durante o processo de fabricação de
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produtos quimicos, mas também em outras etapas, como o armazenamento de substâncias e

dos processos ¡ndustriais implantados nestas áreas.

Em uma área (4o/o) foi confirmada a presença de contam¡nação dos solos e águas

subterrâneas (área 1000431), pela realizaçäo de análises químicas, ou seja, trabalhos

correspondentes àqueles necessários para a execução da etapa de investigação conftrmatória.

Desta forma, esta área foi classificada como uma área contaminada (AC), consìderando-se o

padrão de potabilidade como parâmetro decisório, pois as águas subterrâneas existentes ao

redor desta área säo utilizadas para abastecimento domiciliar.

6.5.3 Postos de serviço

Das 77 áreas inicialmente identificadas como áreas potencialmente contaminadas, 23 (30o/o)

permaneceram com a mesma classrficação, isto é, como áreas potencialmente contaminadas,

por apresentarem boas condições de construçäo e operação,

Entretanto, 50 destas áreas (65%) receberam nova cìassificaçäo, sendo consideradas áreas

suspeitas de contaminação (ASs), devido às más condições de construção e manejo

observadas durante a avaliação preliminar, conforme descrito no item 6.4.3. Foi observado,

inclusive, a ocorrência de vazamentos, infiltração de efluentes e contaminantes no solo.

Em quatro destas áreas (5%) foi confirmada a contaminação das águas subterrâneas pela

detecçäo de fase livre de combustível (em três áreas) e também fase dissolvida (em uma área),

esta última, pela realização de análises químicas das águas subterrâneas coletadas em poços

de monìtoramento devidamente instalados. Desta forma, estas áreas foram classificadas como

áreas contaminadas (ACs).

6.6 Priorização 2

Conforme apresentado no item 5.3.2, nesta etapa devem ser selecionadas, entre as áreas

suspeitas de contaminação, aquelas que seräo consideradas prioritárias para serem esiudadas

na etapa de investigaçäo confirmatória, caso os recursos técnicos e econômicos não sejam

suficientes para a realizaçäo destes trabalhos em todas as áreas.
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Ë possível definir várias forriras para realizaçáo desta tarefa. Por exemplo,, as áreas prioritárias

podem ser selecionadas utilìzando-se critérios simples, como por exemplo, selecionando-se

aquelas onde foram manejadas as substâncias consideradas mais perigosas e/ou as áreas

localizadas sobre o contexto hidrogeológico mais vulnerável.

Outra forma seria utilizar algumas das informações coletadas durante a rcalizaçáo da etapa de

avaliação preliminar, como a idade de início das atividades de produção ou comercializaçåo e a

posição destas dentro da região de interesse. Um exemplo desta forma de priorização é

apresentado na figura 6.7. Nesta figura pode-se observar a distribuiçäo dos postos de serviço

localizados em diferentes regiöes localizadas na bacia do Guarapiranga, por ano de início de

atividade e classificaçäo recebida após a realização da etapa de avaliação preliminar. Estas

regióes såo representadas na figura por siglas, cujos significados são:

Ë

EBR

EG

I

IBR

tc

K

MB

T

postos de serviço localizados no município de Embu;

postos localizados no municíp¡o de Embu, ao longo da rodovia BR 1 16;

postos localizados no município de Embu - Guaçu;

postos locaìizados no município de ltapecerica da Serra;

postos, no município de ltapecerica da Serra, ao longo da rodovia BR 1 16;

postos localizados na região central do município de ltapecerica da Serra;

postos, ao longo e próximos à Av. Robert Kennedy, município de São Paulo;

postos, ao longo e próximos à Av, M'Boi Mirim, municípìo de São Paulo;

postos, ao longo e próximos à Av. Teotônio Vilela, município de Säo Paulo.

Nesta figura pode-se observar a grande concentraçäo de postos instalados ao longo das

avenidas localizadas no município de Säo Paulo e o grande cresc¡mento do número de postos

ocorrido a partir da metade da década de 80.

As áreas que permaneceram classificadas como áreas potencialmente contaminadas, por

apresentarem as melhores condições de manejo e construçåo, são os postos mais novos

(construídos a partir da metade da década de 80), enquanto que a maioria dos postos

considerados como áreas suspeitas foram os postos mais antigos (anteriores a '1985).

Além disso, os postos localizados ao longo ou próximos às avenidas Robert Kennedy, M'Boi

Mirim e Teotônio Villella estäo localizados mais próximos ao reservatório. Destaca-se também,

que os postos localizados ao longo da Av. Robert Kennedy encontram-se, predominantemente,

sobre sedimentos quaternários.
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As pontuações obtidas para os seis bens a proteger para as I 10 áreas avaliadas na etapa de

avaliação preliminar neste estudo (nove áreas de disposição de resíduos, 24 áreas de

indústrias químicas e77 áreas de postos de serviço) são apresentadas na lista de classificação

e pontuação de áreas, apresentada no anexo 3a. Os seis bens a proteger considerados nesta

pontuação foram:

BP1: Vida e saúde da população (impacto direto).

BP2: Abastecimento de água potável.

BP3: Uso do solo residencial com hortas.

BP4: Recursos hídricos (subterrâneos e superficiais).

BPS: Uso do solo agrícola ou para pecuária.

. BP6: Outros bens a proteger (patrimônio público, ecológico, etc.).

Na figura 6.8, são apresentadas as pontuações obtidas nas nove áreas de disposição de

resíduos, para os seis bens a proteger considerados.

o
¡aú(¡
|!t
oÀ

D000002 D000004

Figura 6.8: Pontuaçöes obtidas pelas áreas de disposição de resíduos

¡BP1 tBP2|BPA ¡BP3 ¡BPS PBP6

0000005 D000032 D0000ô1

Å'¡oa¡ de dlsposlção do rcsfduos
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Por exemplo, pode-se selecionar as áreas com a maior pontuação para o bem a proteger

considerado mais importante, como a saúde da população (BP1), as águas utilizadas para

abastecimento e a proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos (BP2 e BP4). A

área D000032 obteve a maior pontuação para o BP1 e a ârea D000061 obteve as maiores

notas para os bens a proteger BP2 e BP4.

Na figura 6.9, pode-se observar a distribuição das áreas de indústrias químicas, por intervalo

de pontuação obtido para cada bem a proteger. Neste gráfico observa-se, por exemplo, que as

pontuações obtidas para o bem a proteger BP1 (saúde da população), para a maioria das

áreas, encontram-se entre os valores de 100 e 200, considerados como de baixo risco,

enquanto poucas áreas apresentaram alta pontuação para este bem a proteger. Entretanto,

para os bens a proteger BP2 e BP4 (água para abastecimento e recursos hídricos) a maioria

das áreas encontram-se em intervalos de alta pontuação, ou seja, de alto risco.

Figura 6.9: Distribuição das indústrias químicas avaliadas por intervalos de pontuação obtidos

para cada um dos bens a proteger considerados

Para os postos de serviço, praticamente, a mesma tendência é observada, conforme pode ser

visualizado na figura 6.10.
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Figura 6.10: Distribuição dos postos de serviço avaliados, por intervalos de pontuação obtidos

para cada um dos bens a proteger considerados

A figura 6.11 mostra a distribuição de todas as áreas avaliadas, de acordo com os intervalos de

pontuação obtidos. Nela pode ser observado que na maior parte das áreas os riscos esperados

para o BP1 são baixos, sendo observadas poucas áreas que apresentaram altas pontuações.

Para os bens a proteger BP2 e BP4, altos valores são observados na maioria dos casos,

embora algumas áreas se destaquem com altíssimos valores, tanto para o BP1, quanto para

BP2 e BP4. Estas observações indicam que são esperados riscos elevados parc a saúde da

população, devido ao contato direto com os contaminantes presentes ou originados nestas

áreas, as quais, porém, representam um número reduzido do universo avaliado dentro da bacia

hidrográfica do Guarapiranga.

200-300

1

300-400

lnt€rvalo de pontuação/Postos de s€rviço

1

24

4

Contudo, em relação à qualidade das águas utilizadas para abastecimento e à qualidade dos

recursos hídricos superficiais e subterrâneos localizados na bacia, os riscos gerados pela

maioria das áreas avaliadas são muito altos.
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As pontuaçõe obtidas para os BPs 3 e 5, para todas as áreas avaliadas são apresentadas no

anexo 3a, embora, para a maioria das áreas foram obtidos valores zero, pois estes não foram

observados próximos a estas áreas.

Figura 6.1 1: Distribuição de todas as áreas avaliadas, por intervalos de pontuação obtidos para

cada um dos bens a proteger considerados

6.7

Os dados obtidos durante a execução das etapas de identificação de áreas potencialmente

contaminadas e avaliação preliminar foram armazenados no cadastro de áreas contaminadas.

Com a realização da etapa de identificação de áreas potencialmente contaminadas foram

cadastradas, inicialmente, 1267 áreas potencialmente contaminadas. Destas, 110 áreas foram

objeto de estudo na etapa de avaliação preliminar e 1124 não foram ainda avaliadas nesta

etapa. Após a execução da etapa de avaliação preliminar nestas 1 10 áreas, o número de áreas

potencialmente contaminadas decresceu para 1160, pois 30 áreas registradas foram excluídas

inicialmente por motivos diversos (denominações diferentes para a mesma ârea, âreas fora da

região de interesse, atividade não instalada, etc.), 72Íoram classificadas como áreas suspeitas
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de contaminaçäo e cinco foram classificadas como áreas contaminadas. Apenas 36 áreas, das

1 10 áreas avaliadas, permaneceram classificadas como potencialmente contaminadas, após a

rcalizaçâo da etapa de avaliaçäo preliminar. Desta forma, atualmente no cadastro de áreas

contaminadas da bacia hidrográfica do reservatório Guarapiranga, estão registrados os

seguintes números:

o áreas potencialmente contaminadas: 1160 (36 áreas já avaliadas na etapa de avaliaçäo

preliminar);

. áreas suspeitas de contaminação: 72 (nove áreas de disposição de resíduos, 13 indústrias

químicas e 50 postos de serviço);

. áreas contaminadas: cinco (quatro postos de serviço e uma indústria química).

Os dados obtidos durante a execução da etapa de avaliação preliminar foram armazenados no

banco de dados informatizado do Projeto CETESB/GTZ. lnformações específicas sobre cada

uma das áreas registradas podem ser obtidas, utilizando-se um programa desenvolv¡do em

FOX PRO, tendo-se por referência seus números de cadastro, que säo apresentados na lista

de classificaçåo e pontuação do anexo 3.

Para a elaboração de mapas, conforme os exemplos apresentados nas figuras 6.12 e 6.'13, foi

utitizado um sistema geográfico de informações, utilizando-se o programa REGIS Na figura

6.12 pode ser observado um exemplo de saída do sistema geográfico de informações, sendo

apresentado o mapa da bacia hidrográfica do Guarapiranga com as localizações das áreas

potencialmente contaminadas (APs), das áreas suspeitas de contaminaçáo (ASs) e das áreas

contaminadas (ACs), levantadas durante a execução da etapa de avaliaçåo preliminar, além da

apresentação da hidrografia e malha de rodovias, avenidas principais e ferrovias da bacia do

Guarapiranga.

Na figura 6.13 é apresentado, como exemplo, um mapa em escala de detalhe de uma regiäo

localizada próxima às margens do reservatório Guarapiranga. Neste mapa é apresentada a

delimitação real das áreas potencialmente contaminadas e suspeitas de contaminação, obtidas

após a execuçäo da etapa de avaliação preliminar, além do posicionamento do reservatório e a

malha de ruas e avenidas. Este tipo de mapa pode ser utilizado pelos mun¡cípios, com o

objetivo de orientar o planejamento urbano de uma região, considerando os possíveis

problemas relacionados à existência das áreas potencia¡s e suspeitas de contaminaþåo, na

definiçäo de novos usos para essas áreas ou para a regiäo afetada.
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O cadastro de áreas contaminadas poderá ser consultado, por exemplo, antes da compra e

venda de propriedades, tornando-se um instrumento valioso a ser utilizado para impedir a

alteração de uso do local sem que investigações adicionais sejam realizadas, evitando os

transtornos causados pela transferência de passivos ambientais para outros proprietários, fato

muito comum quando não se dispõe desta fonte de informação.

_t
r¿l

'fl,tel
^ !Ë f

j¡li
ETd4r:¿:

o. I
i"tlÍ

,ì
'i',^\,BÊ 1 16

J-J
+; .l I

,llr'l ,'' i
t- :".. 

I

."'*\ ';r1

þ'^'l'p
t

I,I

Figura 6.12: Mapa de localização das APs, ASs e ACs localizadas na bacia do Guarapiranga,

identificadas apóS a execução da etapa de avaliação preliminar
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Figura 6.13: Mapa detalhado de uma região localizada ao lado do reservatório Guarap¡ranga

com as APs e ASs identificadas após a etapa de avaliação preliminar
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PROPOSTçOES PARA AçOES FUTURAS

7.1 Questões a serem consideradas no aperfeiçoamento da metodologia do

gerenciamento de áreas contaminadas

Algumas questões fundamentais devem ser respondidas para que as etapas do gerenciamento

de áreas contaminadas, ou as medidas corretivas, possam ser executadas sem problemas,

como é o caso da necessidade de aperfeiçoamento da lista de atividades industriars e

comerc¡ais que podem ser consideradas como atividades potencialmente contaminadoras dos

solos e águas subterrâneas, apresentada no anexo l. Esta lista poderá ser melhorada,

utilizando-se a experiência adquirida durante a avaliaçäo dos vários tipos de atividades

potenc¡almente contaminadoras ex¡stenies no Estado de São Paulo, ou no Brasil.

Outra questão fundamental para o desenvolvimento das etapas do gerenciamento é a definiçäo

dos valores de concentração dos contaminantes .acima dos quais, após a realização da etapa

de investigação confirmatória, uma área poderá ser classificada como um área contaminada.

Atualmente, estão sendo desenvolvidos na CETESB trabalhos e discussöes, visando a

definição dos valores a serem utilizados no Estado de São Paulo, tendo como base

metodologias de avaliação de risco à saúde humana, conforme destaca Dias et. al., 1998.

Outro aspecto essencial, que ainda necessita ser desenvolvido, diz respeito à determinação do

nível de risco acima do qual deveräo ser implantadas medidas de remediaçäo em uma área

contaminada, determinado na etapa de avaliaçäo de r¡sco. Também devem ser definidas às

metas que os trabalhos de remediação deveråo atingir, quando forem realizados.

Segundo a metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas, o responsável pela

contaminaçäo deverá arcar com os custos da realizaçáo das etapas do processo de

recuperaçäo da área contaminada. Neste pontq, levanta-se uma nova questão a ser

solucionada, pois na legislação ambiental atual (em todos os níveis), não existem

procedimentos claros para a responsabilização. Em alguns casos, a situaçäo pode ser ainda

mais grave, por exemplo, quando nåo existem responsáveis claramente indicados, ou existem

vários possíveis responsáveis, ou quando o responsável indicado não possui condições

econômicas para arcar com os custos. Desta forma, deveräo ser estudados mecanismos para

a identif¡cação dos responsáve¡s pela contaminaçåo, assim como a criaçäo de propostas para

financiamento destes trabalhos.
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Para solucionar estas questões levantadas, serão necessárias amplas discussões, que

poderiam ser coordenadas pelo órgão de controle ambiental (no caso do Estado de São Paulo

a CETESB), com a participação das diferentes partes envolvidas na questäo das áreas

contaminadas, como entidades representantes da população, das indústrias, do comércio e da

comunidade científica, tendo como base as experiências de paises como os Estados Unidos da

América. Alemanha e Holanda, entre outros.

7.2 Propostas para continuidade do gerenciamento na bacia do Guarapiranga

Os resultados obtidos na execução das etapas do gerenciamento de áreas contaminadas na

bacia hidrográfica do Guarapiranga, embora ainda não englobem a maioria das áreas

potencialmente contaminadas identificadas nesta região, já apontam uma necessidade de

adoçáo de medidas corretivas, preventivas e proativas.

lnicialmente, recomenda-se que seja ampliada a execuçäo das etapas iniciais do

gerenciamento de áreas contaminadas, principalmente a etapa de avaliação preliminar, pois

restam ainda 1124 *eas potencialmente contaminadas, para as quais esta etapa não foi

realizada.

Cabe destacar, que o número de áreas potencialmente contaminadas cresce continuamente,

pois novas atividades potencialmente contaminadoras são ¡nstaladas, requerendo-se assim,

constante atualizaçäo do cadastro.

Para dar continuidade aos trabalhos da eiapa de avaliaçäo preliminar na bacia do

Guarapiranga poderiam ser avaliadas as áreas potencialmente contaminadas localizadas nas

regiöes cons¡deradas mais ¡mportantes, estabelecidas na etapa de priorização 1, ou seja, na

região localizada ao longo da rodovia BR 1 16 e na reg¡ão próxima ao reservatór¡o

Guarapiranga.

Como outra forma de priorização, poderiam ser escolh¡das para avaliaçäo, as áreas onde são

ou foram desenvolvidas ativldades potencialmente contaminadoras que apresentam alto

potencial de contaminaçáo, como por exemplo, as indústrias mecânicas e metalúrgicas (ver

tabela 6. 1).

A maior parte das áreas potencialmente contaminadas, onde fo¡ executada a etapa de

avaliação preliminar, tornaram-se áreas sUspeitas de contaminaçäo, gerando-se, desta forma,
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uma grande demanda para a realizaçäo da próxima etapa de investigação confirmatória.

Portanto, esta nova etapa poderá ser realizada nas 72 áreas suspeitas de contaminação

identificadas até o momento, conforme metodologia apresentada no item 5.1.4.

A escolha das áreas a serem investigadas, inicialmente, pode ser baseada nas pontuaçöes

determinadas na etapa de priorizaçäo 2. Por exemplo, pode-se iniciar pelas áreas onde a

pontuaçäo para o BP1 (vida e saúde da população) seja mais elevada.

Provavelmente, após a execução da etapa de avaliaçäo preliminar nas demais áreas

potencialmente contaminadas, o número de áreas suspeitas de contaminaçäo deverá crescer,

aumentando ainda mais a demanda de áreas a serem investigadas.

As áreas contaminadas identificadas poderão ser objeto de estudo das etapas do processo de

recuperação de áreas contaminadas. Em alguns casos, observou-se que as etapas deste

processo já estão sendo realizadas em algumas áreas contaminadas existentes na bacia do

Guarapiranga.

Durante a realização da etapa de avaliação preliminar foi constatado que em cinco áreas foram

realizados trabalhos correspondentes à etapa de investigaçäo confirmatória, em função de

exigências efetuadas pela CETESB aos responsáveis, o que permitiu classificá-las como áreas

contaminadas. Em duas delas estão sendo realizados trabalhos de remediaçäo (remoçåo de

fase livre em postos de serviço), enquanto nas outras três áreas eståo sendo elaborados os

projetos de remediação.

Nestas áreas também estão sendo realizados trabalhos relativos à etapa de ¡nvestigaçäo

detalhada, para o mapeamento das plumas de contaminação. No caso dos postos de serviço,

além do mapeamento da fase livre de combustível, em dois casos está sendo realizado o

mapeamento da fase dissolvida e fase vapor, enquanto nos outros dois casos, apenas a fase

livre foi mapead.a. Desta forma, os estudos nestas áreas deveriam ser complementados. Após

a realizaçâo da etapa de investigação detalhada deveriam ser realizados os trabalhos relativos

à etapa de avaliação de r¡sco, com o intuiio de definir a necessidade do estabelecimento de

medidas de remediação na ârea, e se caso isto seja necessário, determinar as técnicas de

remediação a serem utilizadas assim como os limites a serem atingidos.

No caso das indústrias químicas, com relaçäo à única área classificada como área

contaminada, até o momento, já foi apresentado à CETESB um projeto de remediação' tendo
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como base um estudo onde foi constatada a existência de riscos à saúde da populaçáo. Neste

projeto está sendo proposta a utilização da técnica denominada "funnel and gate", cujo estudo

piloto já foi implantado com a finalidade de verificar a eficiênc¡a deste sistema nesta área. Caso

este projeto seja aprovado, as med¡das de remediação propostas deverão ser implantadas

Em funçäo dos resultados obt¡dos na etapa de avaliação preliminar podem ser sugeridas,

também, algumas medidas preventivas, visando ev¡tar o surgimento de novas contaminações

ou agravar as existentes.

Nas áreas de disposição de resíduos, por exemplo, em função da forma precár¡a de construção

e manejo observadas, conclui-se gue todas as áreas avaliadas devem ser remodeladas,

independentemente de serem classif¡cadas futuramente como áreas contaminadas ou não.

Aquelas que já estão desativadas, por exemplo, deveriam receber, no mínimo, cobertura final

adequada, ou serem realizadas obras para o isolamento dos resíduos, visando evitar a entrada

de águas pluviais na massa de lixo, que levaria a um aumento do volume de chorume gerado.

As áreas ativas devem receber melhor¡as no sent¡do de realizar a disposição de resíduos de

forma adequada, utilizando-se camadas inferiores impermeabillzantes, cobertura diária com

solo adequado e cobertura final, além de drenagem e trAtamento de chorume e gases gerados,

drenagem de águas pluviais, controle de entrada de resíduos e isolamento da área, entre

outras melhorias.

Em relação aos postos de serviço, foi constatado, na maior parte dos casos, condiçöes ruins de

impermeabilização dos pisos nas áreas de abastec¡mento, de lavagem de veículos, na área

próxima às bocas de enchimento dos tanques e nas áreas de troca e armazenamento de óleo

lubrificante. Além disso, foi observado que os efluentes provenientes destas áreas são

lançados na rede de esgoto, na rede de águas pluv¡ais e, em alguns casos, diretamente nas

águas superficiais, havendo casos em que se infiltram através das fraturas dos pisos.

Desta forma, propõe-se a reforma destes pisos e a implantação de rede de drenagem e coleta

dos efluentes gerados, que deveräo ser encaminhados para um sistema de tratamento

apropriado antes de serem lançadas para a rede de esgoto. O tratamento deverá proporcionar

níveis de concentração definidos por lei para lançamento em rede de esgoto, ou lançamento

em corpos d'água superfÌciais.

Em relação aos tanques e tubulaçöes destes postos, devem ser instalados sistemas de

detecção de vazamento e sistemas adequados de controle de estoque, hoje praticamente
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inexistentes nos postos local¡zados na bacia do Guarapiranga, visando a detecção de qualquer

vazamento que possa ocorrer. Estes sistemas são descritos na norma NBR 13784 (ABNT,

1997a).

Como medidas proativas, isto é, propostas de mudanças na forma de construçåo destes postos

para outras mais seguras, sugere-se a realização de um programa de substituição dos

equipamentos hoje instalados nos postos localizados na bacia do Guarapiranga, por aqueles

descritos na norma NBR 13786 (ABNT, 1997b). Segundo esta norma, os postos localizados em

áreas de proteção dos mananciais devem possuir sistema de detecçäo de vazamentos,

sistemas de canaletas para contenção de derramamentos de combustível na pista, válvula de

proteçåo e alarme contra transbordamento durante o abastecimento dos tanques subterrâneos,

alarme de transbordamento, tanque de parede dupla com monitoramento intersticial e

tubulação de parede dupla.

Em relaçäo às indústrias químicas, um fato rmportante observado durante a execução da etapa

de avaliação preliminar, foi gue apenas três destas áreas encontravam-se em at¡vidade,

enquanto nas restantes, novas at¡vidades estavam sendo desenvolvidas no local, seja pela sua

remodelação completa ou pelo aprove¡tamento das antigas áreas livres e prédios. Em alguns

casos, verificou-se que as novas ativ¡dades desenvolvidas, também apresentavam. potencial de

contaminação dos solos e águas subterrâneas.

Desta forma, Sugere-se, como medida preventiva, que após o encerramento de uma atividade

potencialmente contaminadora, sejam real¡zados trabalhos de investigaçäo, no mínimo aqueles

previstos na etapa de investigaçáo confirmatória, visando detectar a existência de passivos

ambientais, para verificação da possibilidade de ocupaçäo destes loca¡s por uma nova

atividade.

Também como med¡da preventiva, sugere-se que em locais onde estäo sendo desenvolvidas

atividades de produçäo de produtos químicos, sejam realizadas reformas nos pisos das áreas

de produção, armazenagem de substâncias e resíduos, onde na maioria das áreas avaliadas

foram verificadas condiçöes inadequadas de impermeabilização, permìtindo a infiltração de

águas para o solo. Estas águas, provavetmente contaminadas, devem ser coletadas por

sistemas de canaletas e transportadas para sistema de tratamento, antes de serem lançadas

em algum corpo receptor, da mesma forma como proposto para o caSO doS postos de serviço
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CONCLUSOES

A metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas, desenvolvida e utilizada neste

estudo, foi apresentada de forma detalhada, sendo mostrados todos os procedimentos

necessários para a execução de cada uma de suas etapas, Entretanto, algumas questões

fundamentais a¡nda necessitam de uma maior discussäo entre as diferentes partes envolvidas

no assunto, como a un¡versidade, comun¡dade científica, entidades representantes da indústria

e comércio e da população. Entre estas questões incluem-se:

a necessidade de aperfeiçoamento da lista de atividades potencialmente contaminadoras

dos solos e águas subterrâneas, que é utilizada para identificar as áreas potencialmente

contaminadas,

a def¡nição dos valores de concentração dos contam¡nantes, acima dos quais, uma área

suspeita de contaminaçäo poderá ser classificada como uma área contaminada;

a definição do nível de risco, acima do qual uma área contaminada deve ser remediada;

a regulamentação dos procedimentos de responsabilização;

a ddfiniçäo de prováveis fontes de recursos para o financiamento das atìvidades a serem

desenvolvidas em áreas sem um responsável definido.

a

a

Os procedimentos descritos na metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas

poderiam ser utilizados na elaboraçäo de uma futura lei de áreas contaminadas, a nível federal,

estadual ou municipal.

Os dados coletados nas etapas de identificaçäo de áreas potencialmente contaminadas e

avaliação preliminar, permitem a realizaçáo de priorizações, pela disponibilização de vários

tipos de informações específicas de cada área, chegando-se a critérios mais consistentes, que

podem ser selecionados em função dos interesses do órgão gerenciador'

Durante a execuçäo da etapa de avaliaçäo preliminar, constatou-se que a dispos¡ção de

resíduos nas áreas localizadas na bacia do Guarapirang,a é realizada de forma precária, sendo

todas as áreas avaliadas, classificadas como áreas suspeitas de contaminaçäo. Para estas

áreas, independentemente da constatação de contaminaçåo futura e adoção de medidas de

remediação das áreas contaminadas nestes depósitos, são necessárias a ìmplantação de

medidas corretivas, como por exemplo a construção de camadas impermeabilizantes

superiores e infer¡ores.
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Em relação aos postos de serviço, foi constatado, também, que a maiorìa encontrava-se em

más condiçóes de operação e construção, sendo necessária a adoção de medidas corretivas,

como a implantação de técnicas de remediaçäo nas áreas classificadas como contaminadas, e

a implantação de medidas preventivas, como a reforma dos ptsos nas áreas onde Säo

manejados resíduos ou águas contendo contaminantes, Estas águas deverão ser coletadas e

transportadas para um sistema de tratamento antes de um destino final adequado. Nestas

áreas são propostas também, algumas medidas proativas, v¡sando evìtar o surgimento de

novas áreas contaminadas, como a mudança na forma de construção dos postos, implantando-

se sistemas de detecção de vazamentos e instalaçöes mais seguras para o armazenamento de

combustível.

Nas áreas onde são ou foram fabricados produtos quimicos (indústrias químicas) foi constatado

que na maior parte dos casos estas atividades foram encerradas. Nas áreas desativadas' as

atividades iniciais foram substituídas por outras, sem que uma avaliaçäo dos passivos

amb¡entais fosse realizada. Em alguns casos estas atividades foram substituídas por outras

que também possuem potencial de contaminaçäo dos solos e águas subterrâneas,

provavelmente, aumentando os passivos existentes. Nestes casos, para evitar este acúmulo de

problemas em uma área, propõe-se, como medida preventiva, que após o encerramento de

uma atividade potencialmente contam¡nadora, sejam realizadas investigaçöes, com a finalidade

de confirmaçåo da existência destes passivos e de verificar a possibilidade de implantação do

novo uso proposto.

Os resultados obtidos na aplicaçäo da metodologia do gerenciamento de áreas contaminadas,

indicaram que os procedimentos estabelecidos para a execução das suas etapas iniciais säo

de fácil aplicaçäo na identificação de áreas potencialmente contaminadas e áreas suspeitas de

contaminaçäo. A aplicaçäo desta metodologia deve ser um processo contínuo, devendo as

informaçöes registradas no cadastro de áreas contaminadas, serem constantemente

atualizadas. Na bacia do Guarapiranga, este processo encontra-se em fase inicial, tendo sido

desenvolvidas apenas aS suas etapas iniciais em um número reduzido de áreas, considerando

o grande número de áreas potencialmente contaminadas identificadas'

Entretanto, neste estudo, foi determinado, que a maioria das áreas avaliadas, gera um risco

elevado de comprometimento, principalmente em relaçäo à qualidade dos recursos hídricos da

bacia, embora este risco ainda não esteja quantìficado, em função da atual ausência de

informações detalhadas sobre a maioria das áreas identificadas
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At¡vidades potencialmente contaminadoras dos solos e águas subterrâneas com respectlvos cód¡gos IBGE

ALIMËNTÁDOS POR ENERGIA SOLAR - DÊ VÉNTILAÇAO E REFRIGEFAÇÂo, E-OUIPAOOS OU N,ÃO COM MO'TORES ELÉfRICOS . INCLUSIVE

oUTRos ÞEoUENos ANIIVAIS E o9TÊNÇÂO OE PRODUfOS DE ORIGEM ANIMAL, E PARA EENEFICIAMEN.ÍO OU PREPARqÇAO DE PRODUTOS

GERÀTJÔRAS DE VAPORI DE MÄQUINAS À¡O'TRIZÊS NÁO ELËTRICAS; MAQUINAS E EOUIPA¡'ìENTOS PARA TMNSMISSAO INDUSTRIAL|

¡¡Àoulll¡s, ,qp¡neLHos E EoutpAt\¡ENlos PARA tNSTALAçÖES HtoRÁuLtcAs, AERoTÊcNrcAs, TÊR[,ircAs, DE vENTttAÇÃo E

REFRIGÊRACÃo, MAQUINAS. FERRAMENÌAS, MÂOUINAS OPERATRIZES E DE USO INDUSIRIAL ESPECIFICO; MÄQUINAS E APARELHOS

PÀRA INSTALAÇOES HIDRAULICAS AEROIEGNICAS, IEHI\¡I(,As .
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Atividades potencialmente contaminadoras dos solos e águas subterråneas com respectivos códigos IBGE (continuação)

¡ riuppzr or FoRNos sloERÚRclcos; LIMPEZA, SELEçAO E CLÂSS¡FICAçÃo DE GRÄoS' FIBMS' ETC;MoAGEM'

ENVÀSAMENrO. ACONDICIONAMENTo E EMPACoTAMENTo 0E PR00UT0S ALI¡rÊNTlclos' BEBIoAS E CoND¡MENToS| t

194



Z OX3NV



I IOENII'ICAçÁO OAAREA

FICHA CADASTRAL DE

r6 Lãuud'¡_l Lôiq,rùd'¡_l Fdh!roFo,¡fc.-

n) D!þodçúo d. Fádduó! lP'r.'.iá' m2)
orÁrr! rndudrior (P,ô.i.há'im 3)

lrr ¡rr! cdârdûr lF,..t.hö'¡lm tt
l{) Po¡rod. s.dho (Pr.!r.À.rlrór,
l5l o!ùá¡Fonrs! (P'.!nch.'nd ¡l
{6t Nào.onhscìdâ (P'.âncÀ.' rd ¡)

AREAS CONTAMINADAS

¡ I o.¡á'rrdàroÍurôonm.dod'_.¡á _
r.11Á,..br¿¡d.Forr..ô !.rdi.d! 

-/-(ò(cPoCrâeùn6cÁo ll) Á16å Pôrênr'¡r Moirvo: (11 ldsnrlßdçáodo AP
¿) Á'ot SL3Þsr! (2)Avðrisqão Fro¡ññt
(3) Är.a Co4rámrrdã (l)lnræÙgâçåo conftrutod¡
(¡lJ Arcà Erctùdã (4)Rrm{lâçro

(11Âùro srniráio 12)a.ro lnduirrl
13ì ar.'o d. Eôrúhô¡ 11ìu¡áö

( | Rs.rduo lnd$l.lal I
I I R..lduo oor¡cr¡ár f
{ lR6rlduo dornn.mç.o f
I lEnlurho! f
I lLodosdotß'.ftnlod.àoùos'oslduádarl

{ ldã ¿súú d. .ææmúþ ùF'rìo!¡ I ld'ñ.ßârr..
( Idãllq'¡dr¡ø,coltúo! I ld. sÊ6.

f ì Er.cåo dâ Ùôrñ. nlõ d. ârsþlÓ e MuddFó
I I Edlcáó d. ù¡rM.nro prdpi¡
¡ I Rodá dâ .¡sörorbuà¡ !¡w'r¡

25 oi|'orç¡o d.¡av dv'd¡ f I

l1)tcm.dô.uFrdrdôrorcno
l2l.b.ixod. ¡uÞ!rlo. co r.roio
(3l.cmi..b'ùodi.uFdrd.dor.r.io

l¡¡id,dMro l¡Mlmlrâr
l¡ oriáñmb'!¡¡ (¡Dlpr¡Mlmùlr
I Iùorr ( ¡D.rMúod¡

?7 Rúobmonro ôÞândõnd | ¡

l7ì pdim.ñrâçao .ñ rrà(o/onâ^b

I )o¡r..c¡o d.,â!eo.na Ár.

f
I

I
lTórlLl

,acûndìciôu¡ñcnroi lE0l)Tñbor dc 2lìlì I (El)2lA Crlncl lEorlc¡crmù¡ lE0{)Túqúê
(ElrJ)T¡mbórc! oúÞ! (Éoli)Êrdo, (E07)Srco! plá!rico, (E0¡)Oul'G
cibrôdo lE 3)ln.\irt. ¿iE t)D.sconhEido

tun firÀl:(AT).{c.m kúù6! (ÀTl) 
^tcm 

pdprio (Lr)l-¡ndrùhirs t.cúo!
(LFl)l,otrdlünins prôÞrb (vE)v.i¿ùRcci¿l¡s.m (LÀ)L¡so! (Pl)P.çó dê infi h
(lR)lris¡çdo (CO)Conrpoir¡s.m (ÀC)Anraitrgo¡ s'lp¡o (DC)Dcpo!i'o t c¿! Àb.ro

ou,ntd.d. U¡¡didã



{ lrú[,àçáoàm Þóço'
I lEsbçÀo ds r3ùn.n'od. s4oþ! do Mún o so
I leùç¡o d. râhm.do e'ópi!
I I R.d. d. .lgoro/Asu.! dûls!

f ì Proc.sorÉ¡lco q0 ñ'co

f lcàiås.p¡ådo'àÁour/ðho

|¡4.âd. mdúôedñ d. lub.ràn.bt
| ìÀ.!dr mr¿.ñ.qôñdâ'rdduo!
I ì¡Á/.âdôùdômônrodô,.¡r.ùo!

r lÀâ.dô !,r.¿on.o.m do ¡ub.ßndå!
I l¡Jã¡d. å'ñr¿.iå!.m do 

'.nduorI lÀ.rd. u¡hsdo ds,árduo!

(1,ind'd.nr. (?)årdro.,qrúo (r)¡rárou.nolo
15ìdueráó.nbrena (6ì årq . ô nonbråiå

t7)pd'm$rûçåocomær¿rb/om.nto l0ldÙ.onh.ddo

f ì snrân!Àn.ô,óuo
I lct¡' dà R,r.nçáod. sóld0¡

¡ Irrnquârd. à'názãnm.nro

( | No r,árón.ñrdâ.ñã:ánñ.nro dâ ruslduo¡

Sotoni€s o'!4ft¡s não halo9on6dot
Sot6nlss o¡Oânlcot hdlogð¡ldos
Hldþcârò.ñ¿(os doddG þlálôb
Hldrôúô.¡êrôs cróódos ñâo þl4lôrs (ox: Pcal

coñp. o¡s. nil.osoñadæ. fosrãlâdos o súllù¡âdos
8ld'osòonolos eroñÁilós {nã0 PAH)
NHroErbonslo! polblcrlæJ.iodáll@s (PAB)

fì tt aoðtóxt@s
ll ll Äcldos, hasos o sñid.rd6
f I ll [¡ã1.k,lsss s @ñposræ ftl¿l¡@s
t t I t conÞ'nolt trtv loncládo ic anord. Fluotolot cfoml$)
fl Il suDslÀñclat urilÞddâr nt lndúiûl6bóll4
tl tt ortfos _
ll ll oesænho.rdo

5.2 O@pdç¡odo solo/dßeecomþeñ 6 pÐlogor (cP3)

f I Ed4åodár.ãrõúþdè essdßdonmßrFo
I I Êstàçåo de rdmèdoÉóÊß
{ I Fed. c¿ .5edd&ßr cw .¡

Podulos d, felìnâção {lo pålr¿Ìoo

)

ùpèrrci. da áf'¿ (Psìl I ¡.s( )

oìrnalgènr. (2jâl.roârsrl@ l3lalcro a'.nM
(4)mm¡¡¡nâ (5)dúC'mdb'ana (6)¡¡€i. â mnü¿nâ
17ì @ñ.ôr4ào ø ðfaldom!ñlô ls) d.mh.odo

I I AroeiBèns dô lnl¿rôsss Púbrr@

Ulilldádi3 (rêdô dè os{oro, lolorono,sâs, qtcr

Rôsld6ncrrrømhorr¿r rfâdsr! Þo0 Þr20 0s.5)
Rðs¡dsnclslomhonas, hdlsdsnt.æp ( <20 ms.s)
Rosldonciâl3smhodâs, ãír dsn! pop (>.20 @sas)
Roslden.¡alsdmhodãs, bái¡¡ dârs p.p ( <20 qs¡s)

P!raus iñfâñl üJá.d im in lañtir
ÄÉâ dr l¿¿sr 6 dô3pôrios/crrcuraçl¡o

Äßà do pßlgç!o oúbhnlsl
Arsa dê þórocrd do ruñ¿nclrrs
Bd.'â hrdm!fátìcr p¿E âÞâsl3crmnro

RrÞf€!r pafÁ dbrreoturlo públk
¡{0us supslicigl Þa16 ãb631õclturlo ptlbll@
Poçõ pãr¿ obsnôc'ftn¡o públl@/dotr{¿lr5r/lndusld6l

5.5 lÁncrã ¿lá . sd 6caçâo rui! p'öfmÉ dá drâá I ì(PA)<50m (2)s0-1Û0.(3)100m-500m {.)>500m

56 Pdlçåo dr árö. no r6l6vo

I lvánor I lrundodovsls
I ìsrcd'¡ I ìropo
I ì Évo do ûñorâcão-
| ì ourrc 

-

s7 Î¿¡ruÉ ÞÞdoûnânrê do $ro I l(PASJ
(l) ¡'oilos (2) r.ios (3).i[o5¿

5! Erslånclâ dô (conlrmdo por andl.o ou prosnç¡ dt
Þ'oduro/sùÙ3'À¡cra (Ps) Àc { )

O) conl¿rnnãdo lìÞr0rundrd6dê0â1m
{2)nÁôconl¡ñ¡nado llprcruñdidãdo>1m
(3) snárho nàû .âtlzsdâ

5.0 vadaçáodo nlv.ld.Áouãsubtorånorno áß.. I lln'orldá I I ftdd.
do-6 

- 

m

s 1oNrvôr srzorulmñld ÉiÊ élôwdû dô áouá .ubloråñââ f I (PAs)
(r) Em conrâro como rosduoi3olo conbrinádo
r2) Abûio dö tos¡duo/9ôlo .oôrârin.do

5llExisrãhciâ dâ á9u6 subrårán.a coñrar¡{nods por influð¡cl¡ do àrêá (con0h¡dã P'
ánáris. ou D'oso¡câdô prôd010/6ubrÀñc 0) (PÀs) 

ac ( )
I trm | ìiào I ìd6sonhocrd6



512U¡oddAOø3ubb ânocôtêtãdãpôÌrønrâúâÇâô(pÂs)
{¡Abatlôoft¡roÞ¡b¡¿o I I Aùâ.tôôrunro domci¡õ'
i ll'ds.ç¿o/pàúárâ/Fisq@ruE I tRêc.€âçro
l)hd$id¿l I toôsconh.ôds
I I hô¡r!lqnró

513C0irs¡ro hidfo€ôoló016dr á,0! I I tPÁs)

(2) T..ciárlo âñ ô¡or do r.ør€t
(3) To(ládo oôà,¿d dodæÉrot

(s) crßlallño arbr.nt.
(6) c¡rsrsllño com roñlo âro loþ àñ ám6d6 ro.rrr3
{7) Cnsl6Íño com ruñro à.oLlos
(3) CriÊrâriño côm mñ'o rôno$.m áfêr ds 16ôâ106
(e) crist6liñócomrun'03'ênû!ódmÀ'oadodosca'0a

t l4Erirr¿rciód.i3ùàsupslici!¡co in'nôdôpor rnnu¿¡ci!dáù.r (conlirm¡d¡por
eális ou pr4cnçi úc Dmd(o/rubr¡&¡â) (PASP)

ljNåo 
acl )

I ì Sh, urllr.drÞâE áb.n.omnlo oúò¡ø
I Isrm, ul¡rz.dr pâh rbad.dñnlo dodirr¡âr

I Islm urllzad. pr'o lnìs!ç¡o/p.dMr!Écldlùrt
f lslh ulllzddr æß Þ€!ø
I I sih ù(¡lEd6pq6 rocr.rcåo

5,lsPoßlbllldâdsdo lnnuà¡d. drror, dâ árêr tôbio.r áOum rup€dì¿lâ¡r (PASP)

r¡N¡o 
Àsi ¡

| ¡sñ, ullrzrdr pð'. ãhãdêoftnro Þ'jb¡ø
I ISLm, uri¡z.dã pårå âDrrodrenro doEiúâr

I lslm. ur'¡z.dr prd 
'nio.ç.o/pèdár./péèdhumf lslm. ùtll.âdr Þa'o Frc6

I Islm ul¡¡zâd, ÞÛr 
'oc'ôocâo

5,j€Polrlulld¿dodo oñchènr..6 ó¡ê6 6 ùrodo áOur oup€ddalño tocâr (PASP)

I I Nro AS( ¡

I I Slm, ùl ¡zddâ prrc lb¿dô¡jñnto ptlbl€
I I Slm, lrllrddr pâr. áb.d.¡imñto dorid¡âr

| | slm, u'uzddapár. rrn{.Ç..,/p.d.rts/pbd6núß
I lslm, uillz6dsDãr.psa
I lsrñ, u ¡zád6 Dãra rscroscÁo

5.17Oualidadàdo6.dorolonà.8.(ønlsmdrporr¡á!!é)l I(PA)

(2) n¡o conbrnnrdo
(3) qñdlleô nâ0 ro.lì¡rdo

f I d.rú. v.q.¡âç¡otFs) {PÀì
f ¡óaádo d. Fd6 e meæ'rm'i'nb¡erocd (ps)(PÀ'
f Idãnð¡o¡lnnú¡(Ps)(PAr

f I dln€ mdlnd!lPs) fPA|

I llmh¿çáo Frcòprvd d. oasû'F,.¡(PA)

| ¡ ¡¡h. .uou.ù F. ànánsr
I ¡srm, Þ!,â..Ùdô dó ppur!çáo

I lsiñ I I N¡d

f ¡P'.snr! doco lnnlnrá

I louÙd_

a FoNrEs Þc lsoRi¡açÀo

ft
f¡
f¡
f¡lt



10 cRoor,! DA /ÁÃEA / f\rooElo coNcE ruÀl

199



No de
Denominação da

CRITÉR|O PRINCIPAL I : lnformações gerais sobre a área

Disposição de Resíduos

FICHA DE PONTUAçAO DE ÁREAS CONTAMINADAS

Data

Dlsposição: Tipos ds Res¡duos (2.3)

Res¡duo lndustr¡al

Residuo de Serviço de Saúde

Residuo Domicil¡ar

Resrduo de mrneração

varflçäo

) lnene

Entulho

Lodo de dragagem

Lodo de tratamento de águas residuárias

Desconhecido

Valorcção máxima em cada coluna

Volume de O¡sposiçäo da Res¡duos

BP l-6 (prencher somente para

1.UUU.{J0U m3

< 100.000 m3

Área lndustrial/Gomercial

(3.1)

3

Mineração, energ¡a

Produtos quimicos, farmacêuticos

f,roouçao e lranstormaçao 0e metals

Kecuperaçao õe reslduos

3

BP 1-6 (prencher somente para

tsorracna, té)ítrl

2

Armazenamento de produtos qu¡m¡cos e

1

PaDel, couro, madôtra

outras alrvt0ades

valotaçao mâxtma em cêcla coluna

D¡mensöes área
('1 .11)

2

BP 1-6 (orencher somente p/ área

>50.000 m2

1,90

3

3.000-50.000 m2

3

< 3.000 m2

3

Valorcção ñáx¡ma em cada coluna

o,4Ellllll

3

BP 1-6 (somente para área ind./com)

2

Soma do Critér¡o Principal 'l

200
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CRITÉR|O PRINCIPAL 2 : Resíduos / Substâncias

Substänc¡as presentes na ársa (5.'1)

Solventes orgán¡cos não halogenad0s

So¡ventes o¡gån¡cos halogenad0s

H¡drocarbonetos clorados voláteis

Hidrocarbonetos clorados não voláteis (ex:
ptìFtì

Droxtnas e fufanos

Gompostos orgån¡cos n¡trogenados,
f^êa-râ¡^a a .!,r¡,r-Á

Htdrocaroonetos aromãtrcos (ná0 PAH)

Fenóis

Derivados de petróleo

Alcattâo e stmtlares

Conf¡lmãdo

Agfot0xrcos

3

Acrdos, bâses e anrdfrdos

3

Meta¡s, ligas e compostos metál¡cos

3

Compostos ¡norgän¡cos de elevada
r^wi-i¡ã¡ô /^¡â^Ãr^ê

3

estiñãdo

5UÞStäncras ul tzadas na rndustna bêlrca

2

3

outros(as)

2

3

desconhec¡do(a)

2

Valorcção máx¡ma em cada coluna

2

BP ,1-6

3

2

2

2

2

3

1

3

2

1

somã do critério Prlnc¡pal 2 fT-fT-fTl

0,95
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CRITÉR|O PRINCIPAL 3: Ocupação do solo/áreas com bens a proteger

(Somar estes valores com os da pågina seguinte)

202



cRlTÉRlO PRINCIPAL 3 : Ocupação do solo/áreas com bens a proteger

soma doCrltórlo Princlpal 3

203
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CRITERIO PRINCIPAL 4 : Propagação

4.1 Propagação via solo

Materiat de imp€rmeab¡tação
da superficie da área

membrana, ou dupla
membrana, ou membfana e

Pâvmentâçáo com asfalto ou

Aterro arg¡loso

Aterro arenoso

¡nexistente, desconhecidâ

Valoração máxima em cada

BP1 BP2 BP3 tsP4 BP5 HPb

204
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Odo¡, presença de
contâminente

4.2 Propagação via água superf¡c¡al

Soma da Propagaçåo v¡a solo

direte da área sobre as

rT-rTt-T-l

205



na área E uso da água

Soma da Propagação via água superf¡clal

4.3 Propagação via água subterrânea

rT-5-T-r-1

)ñ



Soma da Propagação v¡a água subterrånea

4.4 Propagação via ar

emanação perceptÍvel de
gases/vapores,
dispersão de poeira

rT-rT-.T-l



Soma da Propagaçäo via ar

Soma total do critério principal 4: Propagação

Soma da Propagaçåo via solo

Soma da Propagação via água superflclal

Soma da Propagação v¡a água subterrânea

Soma da Propagação vla ar

Soma da Propagação

Soma total do critério principal4: * Propagação

Risco provável aos bens a proteger

Soma do critérlo prlnclpal I

Soma do critér¡o princ¡pal 2

Some l+2

r-trTTl

r-T--rT-.Tt.lTar-l
- lTlT-T-]
'l1nTTl
= rT-rT-.T-l

: 13€ 156 1.2! 1.5€ 1.32 1.3ô

r-T--rTl-Tr
'Arredondar para a primeira casa decimal

Soma do critérlo pr¡ncipal 3

Soma do critérlo prlncipal 4

Rlsco provável aos bens a proteger
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O anexo 3 é consiituído por duas listas apresentadas nos anexos 3a e 3b, onde são

registradas as classificaçóes e pontuações das áreas aval¡adas na bacia do

Guarapiranga.

No anexo 3a, são apresentadas as áreas onde foram realizadas as etapas de

identificaçäo de áreas potencialmenie contaminadas e avaliação prel¡minar, que são

identifìcadas pelos números de cadastro do Projeto CETESB/GTZ. Caso haja interesse de

obter maiores informaçôes, este poderá ser consultado, utilizando-se este número como

entrada. Quando este número é precedido pela letra D, significa que trata-se de uma área

de disposição de resíduos, quando é precedido pela letra l, uma indústria e quando é

precedido pela letra P, um posto de serviço. Nesta lìsta é mostrada a classificação obtida,

após a realização da etapa de identificação de áreas potencialmente contaminadas

(coluna Classif.); as classificações recebidas após a etapa de avaliação preliminar (clas1);

o número do código de atividade do IBGE (ibge); um campo para indicar se a área é ativa

ou desativada (Ativa); as coordenadas geográficas das áreas (Longitude/Latitude) e as

pontuações obtidas para 6 bens a proteger (BP1 a BP6). Os significados das siglas

utilizadas nesta lista, são:

API - área potencialmente contaminada, identificada na etapa de identificaçäo de

áreas potencialmente contaminadas;

APll - área potencialmente contaminada, classificada após a etapa de avaliação

preliminar;

ASI - área suspeita de contaminação, após a etapa de avaliação preliminar;

ACI - área contaminada, após a etapa de avaliação preliminar, onde foi observada a

realizaçåo de análises;

EAPS - esta sigla indica que em uma mesma área, considerada potencialmente

contaminada, foram desenvolvidas duas atividades potencialmente contaminadoras,

sendo que esta s¡gla indica a atividade considerada de menor importåncia;

EASS - esta sigla indica que em uma mesma área, considerada suspeita de

contaminaçäo, foram desenvolvidas duas atividades potencialmente contaminadoras,

sendo que esta sigla indica a atividade considerada de menor importåncia.

a

No anexo 3b são apresentadas as áreas onde foi realizada apenas a etapa de

identificação de áreas potencialmente contaminadas.
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Lista de classificaçäo e pontuaçäo das áreas localizadas na bacia hidrográfica do

Guarapiranga

Areas onde foi executada as etapas de identificaçåo de áreas potenc¡almente

contaminadas e avaliação preliminar

ANEXO 3a



No. crdÀrro Mùnlclpio clN¡f clGl I¡bge Àl¡vr Lotrgtud. Lalltudc 8Þl ap2 lp3 BÞ4 BÞ5 8pó

DMMOI EMBU'CUÀCU

ÞcaiÐz IMD!].GUACU

D@I EMBU'CUACU

D{O{OOs EMEU'OUACU

TTAPECERICÀ DA5ERR^ ÀPr asl ll4ool2 N 306 060 7',1?1 lso l0l l0 29310 107 ó0 293l0

DOOOTO2 |TÀPECERIC^ DA SEIRÀ 
^Pl 

Ásl ll{00ì2 S r05 230 r'lto t30

D@ì01 ITAPECERICA DASERR]\ API

mao?.to s^O P,AULO aPl

tm2{l s^oPÀulo

i\st l4ur? N 3ì3.?lO 73ór.110 rlo9i) }$m 12990 
._31000

^Pr ^sr 
lt100l2 s 3l¡ lm 7.3ó2 lJO llo 30 12¡ 50 ló9 30 {2150

^Pr ^st 
lì{¡orl s 1l2o?s 7 35'1,?€ m'0 1¡140

tooo?7o s^o PÂuLo Àfl ÂP,¡ 2(/99995 N l25 t¡O 7 t79 4æ t ló 10 &t'@ 445 6)

ÀPi ,asl N ll2 l7o 7 !51210 lll4¡

as¡ lr,r@2r s lo4lJo ?l3ll7s 3ó3@ 15630 14030 35ó30

IM¡?] ìTAPECERICÀDASERRA

ICûX2ó EMBU.CUACU

IûÐ427 SAO PAULO

r@¡?3 sÀo PAULO

t000413 S,aO PAULO

I(M4?9 ITÀPECERICADASERRA

IO@430 EMBU.GUACU

IüX}4]I SAO PAULO

APr Asl rr4ml1 s rl2 oao 7l3l.5ro ì5ó 90 ¡ll lo l?l l0 lsl l0

Àsl l¡,lool2 N 3r0,4{n 7,17¡O5o 197 10 131-30 11130 ¿ó3 óO

Àp ?o7tm3 N 12ó,220 1779 ó50 157@ 51510

^P 
l18rOO1 S l?ó.190 7,J79,SaO llr'10 163 20

t3 l0ì s 325,930 ?.1?9,4m lló,lo ¡15ó0 41tg)

Apt API 2oll9t,l N lol,óJ0 1'111620 llt@ 491ó0 14330 49l 60

APt Àsl 2o9md N ll1.47o 7,131.330 ì4? J0 510.',0 l?0 lo 510-ì0

Àsl 1070cff s ll3,l30

ASr 2c{r00s N 3¡5,025 l164t2t l8t l0 ó3370 ó11.70

IOOOT]ó ìTÀPECÈR¡CA D,A SE¡.NÂ

¡mo439 SAOPÀULO

SAOPAUI,O

ASr 2099004 N 32ó,2?0 7,379,600 112 û 169.30

^s¡ 
2o?¡?s4 N l2?.0Ð 7,376.30 111,60 ¡ó3 20

EÀSS 2lmOO9 S 12t,090 t.l7ó 300 11t.60 463 20

^Pt 
,ASl 2ooooo& N loT clo 7 r51.olo ó49 ?0 690 óo J31 30 6$',@

AP¡ À1ll lo99g9! N ll3ó10 ?,1ó5.900 12070 ¡9l.lo ¡2¡m 491',0

ÀP¡ ÀCl 2Ûtoooó s l2l 6m t lTo Slo 2ó9 10 767 50 210 90 7ó? lO

^sl 
¿016990 s ll2 9m 7 331,640 ¡Û' 40 l)5.{0 50J ¡0

3ll.40 rlr.to 99,30

sÄo P^uLo ÀPl 
^P¡l 

209m0? N llå ór0 717ó 360 rl3 l0 153 10

rm142 SAOÞ^ULO

tmo4¡4 ITAPECERÌC^ ÞA SERIA 
^P¡ 

ÀSl 2o7loo5 N 3lO,l¿O 11ß230 10t',90 ¡79-90

ASr t4t00o3 N lll.0@ ?.334,500 12220 tto.lo

^st 
1232002 S ll2,o5o ? 331520 142,50 toJ lo

Þ(0OI24 SAO PAULO

P0@t4l s^oPAULO

P@¡.14 sÀo P,\uLo

SAOPÁULO

SAO PÂULO

e000r¡9 sÁo PAULO

ÀP l{R$m N l2l.2oo 7164120 412 30 542 50 l?5 10 l1?',Jo

/{st 2000009 N lll.olo ?,1?c.3m 179.20 J73óô 205,30 573 60

163.æ 172,90

s 325,610 7,330,090 12'120 103 40

^st 
1099@r N 12ó,270 7,179.1ó0 l1l ó0 r)310

Âsl ?031990 N 126.200 7,1?9230 144 ó0 'l'15.60

ÀÞr ÀPll 2051990 Ñ 325 3J0 1179515 l3r.!0 ',163 20

ÀPlt l3ll2o¡ s l2ó3m M9 425 l1'l ó0 50110

tt2.10

ìóL30

ìór,30

t1l.9

tn,g)

ri?.io

t¡3.?0

SAO PAÙLO

SAOPAULO

Pomr5t sÀo PÀuLo

SÀOPAULO

POOOISJ SÀO PAULO

P(I]o¡5ó S,AOPÀULO

PfiOII? SAO PAULO

P!'O¡Jg SAOPAULO

Apr Asì ólo900l s 126,0?0 7!11520 ¡1250 42910 lq)O 429 40

^Pt 
Äsl 6109@l s !26 9m 7 !13'A20 ql20 12ó 10

ÀFr 
^PI 

ólo9@l S l2J,4lO 7175.0õ0 99 ó0 ¡¡3 90 t00 ó0 lt¡ 9s

ólotool s l¿ó 730 t 114910

^pI 
órogoor s 122.600 M9110 9ó.m l$.10

^sr 
6109@l s 3l3ll0 7l75.ttJ 11240 'l$m

APr 
^sl 

6109€0l s 32ó l() t1155C0 lmJo ¡3430

APt Âcl ólo90ol s l2ó ó50 1!76Ù20 15120 @3 Ð

ÀPt Àcl ó10!001 s t2t.t25 7 316n0 152 20 @3 90

Àpt asl 6l0mol s l2s,2xo tJ7191O l2l.l0 13t30

apt Âs, 610900l s 326.510 ? 17s.6ó0 ll5 40 l83lo

^pr 
Ásl 6¡o9el s 116,530 ?.lr3 lm lll30 133 30

Apr asl ólotool 1110.675 ll5 40 4!6 ?0

ólo900l s l25 2lo ?.179 360 96m 193 30

2r2

$0. ¡0

s l2t.t?5 1,176,ó40 lll.l0 lc3 50 ì4r'70 193 50

12ó,t0

183,30

t¡t.10



No, Cadsrrc Mùûlcfp¡o

P!a0ró1 sÂo PAULO

sÀo PAULO ólogaol s ll9ó25 r09 50 {¡3 40

P0m¡ó5 sÀo PAULO

ClNif. Clú¡ libge 
^ilvr 

t¡rgllùde L¡liiude

P@r6r s,{oP^uLo

PCSO|69 SÁOPÀUIO

m)or7o s^o P^uLo API Àsl ól09o0l s l?'',910 7.r7{ 130

ól09ool s !25.225 1.11911]ð lll l0 '150 40

SAO PAULO

ACr óìO9COI S 11ó,930 1 J14 ín 16¡ 50 4¡6 ìO

P@r7l s^ofAULo

ÀÞr Àsl óroroor s ltó.390 7 J164& lll30 l!¡30

6ro9@t s 321,0?0 7.3?4,6¡0 109.$ 1óJ.tO 109-10 465,70

s 116,?60 1.r1t,A23 t09.j0 ¡rå.9o

P000t75 sÄoPAULO

PmrTú s^oP^uLo

PmtTr s^o P,\uLo

Âs¡ 610900r s 12ó.390 1,l7t9Ð l2l,l0 11390

Àpt Âst 610900l s 32ó,150 lll30 13310

Apt 
^P[ 

órogo0ì s 326,ó?0 t,!11.&t) 102 @ ]72 30

,2J,330 7.130.200 tm.$ 116 20

API 
^Pll 

ólo9@l s 321ó@ 7172.030 llm 11290

APi ASI ó¡09@l s lzl,lm 7.3ór'15! 109.50 450.'11} 109 50 ,JO4¡

Bpl Bp2 Dp3 Bp4 BÞ5 Bpó

Émr3r sÀoPÀuLo ^sl 
ólotool s l2ó 130 11ttr7o 11330 35190

¡000t33 s^opaut-o

P000r3¡ s,Ao PÀlLo

Apr As¡ óro9o0l s 319,370 1,!19,a7! tt91¡ 129 4)

apt Àsl óro900r s ,26.3m 7,37s 950 10950 403 60

610900r s 325.125 1,3?t.675 93 20 491,ó0

Fmor35 sAo PAULO ,APf APlt ólo90or s 126 470 1317 !!O

POOOISó SAOPAULO

s 127,390 1,311,5û 103.90 133.30

S 114,9.10 7,370.¡æ i02.& 111,30

1,!71.4N Có,m $3,10

P€00t3? SAOPAULO API Às¡ ólo$ol s 32J630 7!191tO

apÍ ót0900r s 123,150 7,170,370 9ó 90 35190

2¡9,10

30t,20

Apt Âsl 610900l s ¡2s,o10 l t70.7to ¡1600 51J.70

Apr Àsr 6lotool s 126,.30 7,!79.210 13t.70 41130

Apll ótogool 3 ]16,130 7,!75,0Ð v¿ 60 15ó.30

S 113.m3 t,174,,10o 9310 517 40

Àpt A5r ólo9ml s 12ó,5{0 t,117,911) 101Ð 33? ó(

P0@20ó SÀOP^ULO ÀPl ÀPll 6lo9ml s 327.lco 7 t1t98J 96 90 19330

^PI 
ÀPll ólO9Ol S 311,030 7r323CO 7r'10 23'1,90

Àpr Ásl ó10900r s ,12.130 t,l!1.790 ,5ó ¡0 Jll-m

Apr Atr 6r0rslr s lll.ol0 ?.l3l7so l?060 4t210

Apl Ast ólo9o0l s lll,700 7,331,610 12130 J2210

,\pr Àst 6¡omol s 111,5ó0 7,133.?10 ll2l0 J43 20

ÀPt 
^Pll 

ólll9OOI S 3l¡ 200 7,13r.0@ lø.50 ',03 40

^¡r ^s, 
óro90l s !12.570 1,3l/,215 lt4áO 121û

5ÀOPAULO

333,30

4¡t,10

133.10

1 .30

133_30

t22,10

133,30

MlI] ÉMSU.GUACU

pæ02r5 tÎÀpEcERtcÀ DA SERRÁ 6logool s lll.{Jo ? lró.ó30 r0t50 4l3m

P00o2r6 TTAPECERìCÀ DA SERÂ^ ÂPl ÀPll s lll.ó30 M5110 10t 50 41390 1¡3',90

pø2r7 TTAPECERTCÁ D^ SERRÀ ÂPl 6loto0l 5 3lì.175 M5120

Àsl 610900r s r1ó,3Jo 1.116,615 11330 13330

apl ,{p ólotml s l20.l2t 7.130.330 103 90 333,30

APr ,\Sl ólotoôl s l¡1.625 ?.3?3175 ¡21,10 133.10

Àsl órotoor s lli,050 1163921 109.10 4lûm

^sl 
610900l s ll9,Jm 7.J53.J00 l09lo 1]¡)'11)

aP¡ ASt ólo9ooì s 3l4,9oo 7 361015 109 50 'll3 m

¡a@2r9 rTÀpEcERlcÀ D^ sERnA ^PI 
Àsl ólo9ol s 103,2?0 7 3?6.000 r213O JJl?o t14n 55310

)1a

Apr 
^st 

óro9ool s 114,¡70 7,!66.410 93'?0 tl7¡0 10950 517'lo

Àst 6lomor 5 rì!,r30 ?.361,5?0 ì09,50 4,t90 41390

s 312,170 11lt,2m I09.J0 4ìt90



No, câdsrro Municlpio cls¡f. cl6l l¡bge Al¡vt !¡ng¡lude LÃtltude BÞl ße2 BP3 BP4 8p5 BD6

IT FECERICÀ D^ SERRA 6lo9ml s rll 4?5 7 3?5 9?5 tó 90 193 30 ' 393 30

Pooo22l ll P[cERIc^ D^ SßRRA ór0'0oì

P@!21 ìTAPECÉRICA D^ SERR^ ólo9@l s ll' 570 717ó190 ro9l0 41390

pooo22J ITAPECERIC^ D^ S€RÂA Àsl 6logoor s lló 2¡Þ 7l7t 30O

P0ao226 ITÀPECERICA DA SERRÂ API ól09ool s 1l! 120 7 3tó 9@ ø 6' 1l3 m

900o22r í,qF[cERrCA D^ SERÃ^ ólo9{ol s 3rl ]0o 1 \11ffi

p@22S |TÀPECERICA D^ SERR^ API ASI 610900r s llo',zoo

Il PECERIC^ DA SERTa ^Pl 
Àcl 610'00r s lrolm 1t79!50 ra?¡o 57s10

P000190 sÀo PÀuLo

ñlo]] TAPECERICA DA SERRÀ

s 3ìr,?ro 7.r7t.ó30 ln9 J0 41390 4lü.ql

s loJ,Too ?,3?0,ô50 3¿1.!0 43210 l1l?0 {32,30

ólogool s l2? ólo 7 373 430 9ó 90 193 &0

ASr ólOgOOl N 3t?,!60 7!1261t 9320 't6¡) m

asr órogoot s 3ll,llo ? 131620 12170 5ll.c)



Lista de classificação e pontuaçåo das áreas localizadas na bacia hidrográfica do

Guarapiranga

Areas onde foi executada apenas a etapa de identificaçåo de áreas potencialmente

contaminadas

ANEXO 3b



Õf 2

9ç16¿! ¿ ,?alzf olnvd ovs ¿601

Ltt'Ll L tttszt N 0æó6¿l l¿v olnvdovs

s 60000úz ¡Jv OìnVd ovs ç6 (ll

N m00¿0r ldv ornvd ovs 06 0l

o]ñvJ ovs ¡6 cl N ¿mosóz ldv

N 60063¿l ldv

N 0000¿ç¡ idv

LZO 6ú L 331 9¿l N 0000zt I l¿v

¡¡ 100400É tdv

ÍLL6L| L 6tl tzt s 966ìi¡r ldv

ìtol Ñ 000ó6c¿ ldv

olnvdovs 0s ol 36ç 6rf¿ t06 9¿t

ú¿ol N cooost¿ ¡dv

s rm¡ztç r¿v Yüìlssvo vJltlt3Jv-Ll a¿ ol N '[mó6cz 
ld!

d1066ll r¿v vùtasvo vJrrSJs¿vfi 9¿Cl0ú9ó¿É¿ OÞr'g¿t N l00tl3l ldv

s rm tt rdv Yùu¡svo vJt!ãJ:l¿v.Ll t¿ol N ç006ól I l¿v

000ó6¿t ¡¿v v¡ùss vo v)lrlllSdvr i¿ol

æoot ¡? tdv olnv¿ovs t¿olç00ìçr¿ tdv o-lnvd ovs 
'aol

@@602 ¡dv olnvdovs zzol

N óoolltl ldv olnvd ovs 6901þaL6L1L [er'9¿ç N ooo¿ttl l¿v olnvdoYs 0¿o¡

tft Slt ¿ .ttgLr N oomstl ¡dv

N omz[¿l ldvN mooçr¿ tdv ornvd ovs 3r ol

s ¡mo$l ldv olnv¿ ovs ¿l o¡

N tooooof ¡¿v n€l'ts 9l (¡l

ñ 0a0ú6ll ldv vùl3s vo vJIlSJiI¿vJ sl ol

olnvdovs N @Oorcl l¿v

olnv¿ovs ¿90r o9z€34¡ tLoatÍ s ¿o'019r l¿v n€lì3

Ñ oaollìl ldv n'vn9 n8n¡ ¿l 0l

N OOO¿çfl ¡¿V O.]nv¿ovs ¿çql N û1066t¿ l¿v

'tot6La L flf9¿f N t66lt?¡ l¿!

ræoflf l¿v vrt¡svo v]IlsJadvl¡

rOooltf ìdv vrrss Yo vcrtSJs¿vrl 9 0l

¡000flt r¿v vd!!svc vJlìlt¡dvtl

ns 3 t0l

nrvnÐ-nqx3 ll or

nf,voc'n€H:I 0lol

nJvnc.nÊn3 6 0,

so6óll r¿v o]nY¿ ovs 09cì

s looot¡f l¿v vùlas vsvJlì3f3¿vr!

s ¿0@¡¿ rdv ñfvng n€h¡

N ó00006¿ l¿v naA3 ì ol

oì¿r8t¿ 0t9 tlf s 90ll9rr rdY

¡?nu|r¡ apnrttuq ¡^l¡v .åq¡ llÑlJ oìd,.lunt^¡ or!t8pÚ:) oNnÞr¡ Dî cptrrì8uft !^l¡v â8ql ¡rsl3 otd,t!¡rnr4 orr$pbJ oN



toøo¿r tdv nsnl lólcl

omollì ldv nst{g lt¡ql

¿ooor9¡ ldv n€ns

N 9t¿lzt¡ ìdv o'lnv¿ ovs tt¡al

N lo@ol¿ ldv olnvdovs ¿tìsl

rrì ftÉ¿ 66ó ll[ s 916ìç¿l ldv

N f6ó?9ll l¿v n€hl otlql

N !Ooo()tl ldv vllgs vq vf,lùlclldv-tl 6t¡cl

N OOO0¿Z| ¡¿v Ylll¡s vo vcltllJsdvll 3tl0ì

N Ooo¿çtl l¿v YÙt:Isv0 vclìsfEdv.Ll ¿tlol

N ìOOaOf¿ I¿V O'ln!¿ OVS

s r@çr00 r¿v olnYdovs N 00002ú¡ l¿v

olnvd ovs [3¡ql

035 ó/,É ¿ l$ çzc N oo0ozzl ìdv o'ìnv¿ovs

olnvdovs lSlcl a9t 6Lt L Z|lçle

olnvd ovs N 000óóú l¿v

o'tnv¿ ovs N 00@¿62 ldv

s¿lol 9tç 6¿t r ¿!3 tzt N oooltzl l¿v

N ¿OOOrgr ì¿V Olnvd ovs 9¿lol

$8 9a8 N 0000¿l l l¿v

xLÞ'6Ll L 9ró ç¿l N 000z9tl IJY

N 300¿çtì ìdY

çLt'6Lt L 316 ç¿a N 0000¿fr l¿v

N æü6tZ l¿V olnv¿ovs 99lol

nJvno n€hs l9lcl

Mzrì r¿v vìres vo vJlù3f,E¿vrl i9lol

s ¡o09ol9 ldv vìl3svc v)ìu3rã¿vJl t9lol

olnv¿ ovs

ornY¿ovs ¿çlcl

o'lnvd ovs

olnv¿ ovs oçlcl

n€Ì,lE 6rrOl

oqt{a 3}lol

nJvno'n€{3

s006ó¡ I ldv

@ ut L LltglÍ s Êmtóll l¿v

N 0006ó3ì ìdv

N r00rz0t l¿v

ncvnc ns¡¡t tçrol

n€n3 ttlol

tÍÍ6Ll'L to¿g¿t N 000çlll l¿v

6t 6Lt L ¿9r'9¿l N 1'|0001¿¿ l¿v

N 0@03¿l ldv

N ç00ó6ì I l¿ìi

N 966rót¿ ldv olnv¿ oYs mlol

ñ mftóc¿ t¿v olnv¿ovs folol

¿Pntr¡rl .prr'8üd¡ !¡tlv .8qI 'Jlslf, oldtqÚn¡\l o¡lslpÚJ oNrPn¡lrú1 ¡Pnrltuol !^l¡v cSql ,!Ñl:) oldlrlür¡/!¡ orlsrpÚJ oN



No,Csdarro Município

IDIC? EMBU ÀI¡I 239@OO

ìDI93 EMBU N ID24] TTAPECERICA DÀSÉRRÀ API 6OIJOOI

tor99 |TÀPECERTC^ D^ SERR^ ÀPl srì9nol

rDlm SÀoPAULO ^PI 
6109@l

sÀoPÁulo API 601300ì

CtNi¿ tb8€ Al¡vt l¡rg¡lùde t¡r¡tudt

lD¿09 l-taPEcERlcA oÂ SERRÀ 
^Pl 

6101001 5

ìTAPËCERICA DA SERRA ÀPI 5]2IOOI

ìD2Iì ÍIAPÊCERICA DÂSERRÀ 
^P¡ 

5599OOO

¡D2I? ITAPECERICA DÁSERRA ÀPI úIOsMI

tD2t3 ÍI^PECER¡CA DÀ SERnÀ API 3040002

No.Cd6lro Mùnlclp¡o Clñlf. Ibge Allvo t¡trgtlÙd' l¡lltud'

ID2I5 EM0U

rD245 EMBU ^PI 
l3239ro S

EMBIJ ^Pl 
l?00003

ID2I7 EMBU

¡D2I3 IÎÂPECERICA DÀSENRA ÀPI 235OOCO N

ID2I9 TTAPÉCER¡CA DÀ SÊRRÀ ÀFI I2]IOOO N

rD243 EMSU ÀPt l6mt

ÁPl 172m07 N

ID2JO ITAPECERICA DASERRA API I6IOOOT

t,22t SAO P^ULO 
^Pl 

5339001 s

Þ.¿6 |TÂPICERICA DASERRA API 5]22OOO N

t'ztt EM¡U.CoÀCU ÁPl ì3200co

|IAPCCIR|CÀ DASERR^ API 1370040

ID223 EMBU

tÐ1l9 S^O PAULO AP¡ I ló0@

ID2]O ITAP€CERICA DA53R¡A API ]OIU999

rD2lr EMSU-OUÂC(j 
^Pl 

llll?07 ¡!

lo2t2 lr,aPEcERlcÂ DA SERR^ 
^Pl 

I 32Cð0O N

lÎÀFEcERlcA D,A SERR^ API llTc]coo

tD?]¡ ITAPECERICA DÀ SERRA API 5]22OOI

IDT35 
'TÀPECERìCÀ 

DA SERRÀ API I23IOOO

rDir6 n.{pEcERIc^ DÀ SERRA ÀPl 16ì0007 Ñ

¡TAPECERICA DA SERRÀ ÀPI IIóOOOI

ITÀPEC€RICA DASERRA API ]2IO@'

tDzlt EMBU 
^Pr 

l60m0l

ID¿{O EMDU.CUACU API IJOOM'

tD2{I IIAPECERICA DASEIRÂ ÀPI ¡]3I@'¡

aPI Jl¿1001 s

ÂPl lüom3 S 32l,4oo 7ló'13l{)

ÍTÀPECERICA DA SÊRRA API 23'IOø

EMDU.CUACU

EMBU.GUÀCÙ AP¡ 
'53IJO3

1D214 EMBU-CUÀCU

1D215 EMBU.Cû^CU ^Pr 
269300' N

1D216 EMBU'CUACU ÀPI 2I IOOOO

ß2n EMBU.GU^CU 
^Pr 

lo3o0o3 s 317,7917 1t1O.5U

ìD273 ITÀPECERICA DÄ SERRA À¡I IzJIO@ N

EMBI].CUÀCU ÂPI TOIó9M

rD23o IMBU.GUÂCU ÀPl 1433156

ID23I SAO PÀULO API IIOó¡OO N

ID23¡ ITAPECÊNICA DÀ SER¡Â Àfl II99OM N

IDT35 EMDU.CU¡\CU ÀPI ¿]'OCOO

tD23ó EMSU.GUACU 
^Pl 

21200@

EMsU.CUÀCU

ID233 EMEU.CUACU

rD239 EMBo OL)Àcu

ID29O EMBU'CUACU

218



No,Crd6lro Muntcípio Clß¡f. lbge Àltvt t¡rsllude Lalil'lde

ID?93 EMSU.CUACU

s^o PÂULO API 6109q)l

lDSm sAo pÀrJlo API 2t20000

sÀo P^uLo ÀPl 101000ó N

rD3oz SÀoPAULO ^Pt 
ll3ml

tD3o6 ITAPECERIC^ D,\ SERR^ '\Pt ¿10000¡

EMSII aPl lló20o¡

rD3O3 EMEU ÀPl 1ll0@z N

,D309 SÀO PÀULO aPl 1521500

ID]IO ITÀPECERICA DASERRA ÀPJ IóOCOOI

iD3'r s^o PÂuLo ,'\Pl 2loaaol lc

No.Crd6lro Mùnl.lp¡o CIN¡1. ¡bge Allv¡ t¡ngilÙdê t¡l¡lud'

ID]I3 ¡TÂPECÉRICA DA SERRÀ 
^PI 

óOIJOOI S

¡D]14 ITÀPECERÍCA DÀ SERNA ÂPI 
']I9(o¡

ID3I' IIÀPECERìCÀ OÄ SERRÂ API 23I5M9 N

ID3'ó ITAPECERICA DA SERRA API I]7OOM

tD3I7 
'TAPECERICA 

DÁ SERRÀ API I5?O{OO S

ID313 ITÁPECERICA OA SERRÀ ,\P¡ 222199ó

tottg lÎÀPEcERlcÀ oaSERRA API 1354992

ID]20 ITAPECERICA DA SERRÀ ÄP¡ óIO]OOI N

¡D]zI EMSU.OUÀCU APì I I99€OO

ìTÀPECERICÂ DÀ SERRA API óIO3COI

1Þ],I3 IT^PECERICA DASERRÁ AgI 532IOOI S

ID3¡9 ¡TAPSCERICÀ DA SERRÀ ÁPI J]22û)I N

rD350 |ÎÁPECÉRÍC^ DASERR^ 
^Pl 

ì2@l

tDl5r |TAPICERICÀ DÀ SERR^ 
^Pl 

5]2lml 5

ID35¡ IIAPECERICA DASERRÀ API I]?OO@ N

rDl5l ÍIAPECEI¡C^ DASERRA 
^Pl 

1232040 s

ID3I¡ ¡TAPICERICÂ DA SERRÀ APì III¿CO

ID35J IÎÄPECER¡CA DASERRA ,API I'IOOO

lT,aPecERlc^ DÀSERR^ 
^p¡ 

1522000

ID357 ITAPECERICA DÀSERRÀ API I5I]99O 5

ITÂPÊCERIC,A DASEÂRA API 2'990'0

ITAPECERICÀ DÀ SERRA API 22IOOO N

ìD]óO ITAPECERICA DASERRA ,API I]510q] N

rD3ót IÎÀPECERTC^ OÀ SERRÂ ÀP¡ 1Zl0C02

1D362 ITÀPECERICÄ DA SERRA ÀPI 2]MI S

IDló3 IîÂPECER¡CA DÂ SERRA API I]ZIMI S

ID364 IÎÀPECE¡ICA DA SERRA AP¡ I13]OO3

ID365 NAPECERICA DA SETRA API II'MO N

tD3ó6 llAt[cERlca DA SERR^ ÀPl !l6a0a0

ID16? NÀPECÊRICA DA SERRÀ API IISO@ N

ITÂPECERICÀDÀ SERRÂ API 3I2I9'O N

ITÀPÊCER¡CA DA SERRÀ ÄP¡ J32IMI S

ID]?O ITAPECERICÀ DASERR^ API 1O93IO7

tD37l lTÀP[CÉnrcA DASERR,{ 
^t¡ 

t399@l

ID!12 ITAPECERICA DASERRÀ API I2'I99I

rDlTr ITApECEnIC^ DÀSERR^ ÀPl 1350m5 N

EMB|I ÁPl l29rmo

rD3r5 rÀescERlc^ D^SÉRRA ,aPl ll6m0

IÞ1'6 IÎÀPECERICA DÀ SERRÀ AP¡ ITIOOOó

tDt11 IT PECERIC^ D^ SEiRÀ API l2ll99l

¡D3?3 ITÀPECERICÀ DA SERRA API 
'I4CÚ@

ID379 IÎAPECERICA DASERRA ÀPI ]09903

ID33O ITÀPECERICÀ DA SERR,A API I6IOOOT N

tDlSr IT^PECERIC^ D^SIRRÀ ÀPl 1]5{OCO

ID33¿ IÎAPECERICÀ DA SERRA ÂF¡ ]2ZOOOI N

ID13] IIAPECERICA DÀSERRA ÀPI 235OOOO

ID334 ITÀPECERICA DA SERRA AP¡ 2]5@9

rDl3t EMtlr ÀPI lll4loT s 3llóJ6 11AtU5

rDsSó EM8U 
^Pl 

2210@? N

ID137 ITÀPECERICÀ DA SÉRR,A ÀP¡ II I]OOZ

1D!22 ÊMDIJ

¡D32¿ SÂO PÀULO 
^Pt 

1520000 N

lD!25 SAO PÀULO aPl llr0€'o

IÞ!26 ITÀPECERICA D,A SERRA AP¡ ]I4OOOI S

lo!x1 EMBU ÀPl 1130mì

rDrSr S^oLoURENCO DA API l0lrl00

ID]]ó ITÀPECERICÀDA SERRA AP¡ I4]JCOO

ID337 ITAPECERICA DA SEIRA API IJIOCO2

ID]]8 ITAPECERICÀ DA SERRA ÀPI I]52003

EMSU 
^Pl 

Jlltool s

EMSU

ID333 EMBU

279

aPt ll5r99r N ]11.0@ 1,33,1420



o¿¿

nJvnD nsnE ó3i01

oÌnvdovs 33tcl

o'ìnY¿ ovs

n€tla $tol

nsfl¡ 93tol

n€t{a $rcì

Trsr{3 l8tcl

nJvn9 nsN3 ¿0t0,

nsl^¡g ìßùol

nsA3 03'or

6rÞcì

olnv¿ovs Þ¿tdr

nJv05-n€1.¡l

ncvn9 nr¡r{¡ zLtsl

olnv¿ovs r¿tol

n€tl3 0¿t0r

n8N¡ ó9rcl

n€Ìì3 39iO¡

ornv¿ ovs L9rol

nJvnÐ.nq$¡r 90,01

90tot

n€x3

nJvno nsrur 9rrqr

o'lnYd ovs g€Þsl

o'lñv¿ovs rÛor

olnvd oYs Íatot

nar{¡ zt.gl

olnvdovs roor

olnv¿ovs ottcr

otnvJ ovs
000óG€z tdv nJvno.nsr{g

N rnorcÉ¿ ìdv vtlSsvc vJlÙ:Ic3dvllN roor¿fç l¿v vur3s vc vJlÙ¡l)tr¿vil t¿tol

s rmçr09 ìdv vtuas vs vSllsJSdvLl

N oooo9ì r l¿v olnv¿ovs l¿rol

s too66çr I¿v o-rnvd ovs 6ltql

N OOOOCTì l¿V o'lnv¿ ovs 9¿tol

N ¡OOtUOf ldv olnYd ovs ç¿tq¡N 0mú6ll l¿v

(193 6¿C ¿ O& ezî N 00009I I l¿v

N 000?9tr ldv

00002t¿ ldv

N t0000zl l¿v

N Z@@Þl I¿V

L9ç ßt L 
'fa 

ztt s 0000tc¿ ldv

6ffit¿ rdv vùlgsvo vllì!33¿vr t9tql

¡oo0rçr l¡v vùÈãsvovâ¡ìl3l:ldv.ll

N 00m¿cr rdv ornv¿ ovs Sttql

¿ooo9¿l tdv nJvno o3x3 ¿çrol

N mooìrt l¿v ñf,vnÐ nsñ8

N ¿0003¿r r¿V nf,Vno nsl4lÛ çttcl

N 9óót!Zì l¿v nÉr{3 cltol

Soooofl ¡¿v n€wa zltal

N roorff? ìdv na$¡ã lrtol

00m9tì r¿v vlutrsvc vJlls:):Idvl,l oltol

r0oçlo9 l¿v nJvno n€¡¡l ó0'ol

90066r¡ tdv olnv¿ovs toùcl

s toor¿fç ldv vllssvc vJltlJ3dvlr [otol

s oóó¿rr¡ ldv o'lnvdovs ¿otcl

N ooolf¿r t¿v r0ro¡

s roomft ldv n€Ho mlol

N 66ú23¿l ldv

ooootl I ldv vÙutrs vsvcltsf,ãdvJì 36[01

N ¿OOì9[r 
'¿V 

VUI3SvC VJI{3f3¿V¡l L6tOt

tîE6Lt L 8990ìt s ¿0ool9l l¿v vlì3s vo vJlù3J3¿vJl

N 0000 ¿ ¡¿v olnvd ovs 9tlol

s sooó6 rdv n)vno_nst't3 9ttor

N ro0oo9¡ l¿v ocvnc n€l't3

N 00066rr rdv n:)vnÐ n€rY3

N 9óóó¿6¡ rdv ornv¿ ovs ¿ftol

s roooogr r¿v vt{gs vc vtl ¡rsdvtl ltùql

vr!3svo vf,rusJEdvJl

s 0óót¿0r ldv n€w3

s loo'É09 ìdY ¡610l

.prrt|rt ápnrt8uø¡ .^trv ãtqt )rst:)otdjrtúnt\¡ orÉrPú:)oN¿pnrtrÚ1 ãpnrtluol t^lrv ãtqÌ J!ñlJ oldtqurm o¡r$pEJ oN



t¿¿

N gtlÍtll ldv v¡l3sYo vJ¡laJ3¿vil

looroll l¿v nf,vno ns¡¡l 9390r

¿o0o!¿r ldv nJvnc_nafl¡ tStol

N ooo[[fl ¡¿v vlÈ3s vo vclt¡Jlldv.Ll t[Cqì

oortro¿ ldv n€t{il lÉçs¡

s tmcú09 ldv vlÙssvo v)ll¡c3¿vr z0ç01

N OO00¡¿¿ ldv o'lnvd oYs ltçcl

roomgr r¿v nsÌ'tg octol

?0ô.¿0r l¿v vrì3s vq vcluEJs¿v¡l 6¿çûl

¿to6Ll L zúg¿t s [00m¿l l¿v

N 0r¿zror l¿v

N ¿oom¿¿ lJv nSvnc'novts 9zçflt

ornv¿ovs

olnv¿ovs rzçor

nJvno.n€t{3 rzçor

o rñv¿ ovs ¿zç<!t

s l0oóóóó ¡¿v n8,{s 99çCI

lroo8t¿ ttgç?E N úOl€Zl l¿v olnvdovs ç9t(l

N lm@gr ldv v!ìl¡s vo vJlìilf,3¿vJl c9tcl

N m¿zr ldv v¡ü3s vo vJllSJ:Idvü l9tot

oootçgl ¡dv o'lnvd ovs lgçol

coao9r¡ ¡¿v olnv¿ovs tllsl

oomttl ldv olnv¿ ovs

ñ 0000¿0! I¿v vtÙ3s vo vltùsâ¡dvll 9llcl

s r@l¿[ç ¡¿v vlù3svs vt¡TilJ:ldvll tltsl

N rm660ç ldv olnv¿ ovs lì9cl

N OOOOrtl ìdv n€x3 ?¡tgl

N 0006óIl l¿v ornvdovs t9ço¡ N OOOO¡tl l¿v vùùas vc vf¡tscsdvrì çìtol

s l@l¿€ç ldv

?tt trÊ s ¡@'¿al ,¿vnfvoc.n€ns 6çtcl gzt 6Ll L ¿t0 9¿f

æoo¿Íl ldv nJvno_n8n¡ Sttol 909 órc ¿ 69t 91Í

N o@'lr r¿v vÙugs vo vJlu3f,3¿vJ ¿ççol t996LtL tÌ9'9zl

N !ær6t¿ l¿v nlvn9 n€l{3 90çsl

o0ô9or l t¿v olnvdovs toçol

N O0oo¿ó¡ I¿v orTÌvd ovs

rcoolçr l¿v Yllasvo v5lìl3f,3dv1l lófol

N tocoo¿l ldY olnv¿ovs

¡Pnq¡q .prlrtuo.I ¡^tlv âtqt !ÞslJ otd,rlÛn¡¡ orlsrpr¡r'oNrpn¡!¡Ú,'l ¡pnltuq s¡l¡v á8ql ¡lslJ old,Jn¡rn ôilçrpoJ oN



No.Cs.l6lro Mür¡clpio Clßìf lbge Àllvá f¡ngilud€ t¡l¡rùd'

SAOPAULO API ?]9I9'ô N ID6]? SAOPAÙLO

tDl39 EMBU ÂPl lóìll0o

rDlgo s^o PÂul,o ^¡l 
rlsomr

^Pt 
r ìrcÉoo

tD592 SÀO P^iJLO ,aPt ll5ìt94

ITAPECE¡¡CA DASERRÄ API I]5¿OOO

rDJ91 IIAPICERICÀ D^ SERRÀ 
^Pr 

lt5no00 N 1D643

ID595 IIAPECIRìCÁ DA SERRÀ ÁPI I3IOOOO

10596 SÀOP^ULO ^Pl 
ì15'000

ID597 ITAPECERICA DÀ SERRA API 2OISOOI

lD59S EMBII GU^C! ^Pl 
ì lcasro

¡D599 EMDU.GUÀCU ÀPì I I99OO5

lD@ SMBU.CU^CU aPl lló00oo

tDml sAop^uLo aPl 1251003

No.C¡dútro Mun¡clplo Ctñlf. Ib8. Atltt f¡ng¡tude blnud'

ID@5 IÎÀPECERICA DÀ SERRA API I13OMT

IDó06 EMBU

IDú19 EMEU.CU,ACI]

EMBU.GUACU

ÉMBU.CUACU

'D642 
EMBU.GUACU

rDó11 s^oP^ÙLO ÀPl 1199000

EMBU aPl ló00001

IDó4ó SAO PÂIJLO AP¡ ìI@CO9

rDó.4? |ÎÄPEC[R|C^ DÂ SERn^ aPl 3110001 s

10643 ITAPECERICÀ DASERRA AFI 2?OOOO7

ITAPECERìCA DA SERTÀ AP¡ IJJCÚO'I

ID63O IÎAPECERICÄ DA SERRA ÂPI I22OOOO

lD6l3 EMou-GU^cu ÀPl l5J(N N 1D667 EMEU'cuÀcu

lDó19 sÂoPÄut-o ^Pt 
2100{oz

lÞó?o EMBU ÀPl 1320000

lD62l S¡{O ¡^ULO ÀPì ll3moo

1D622 ITAPÉCERICÀDA SERRÂ ÀP¡ óô1]MI S

ID62! TTAPECEÂICA DA SERRA APì I89gO0{) N

rD632 ¡T PECERrcÀ DÀSGRRÄ API J32lOOl S ll03ó2 7 ¡73 3óó

rD6sl lTÀpEcERlc^ Þ,A SERR,{ ,\Pl ll40c00 N

ID65.T ITÂPECERICÀ D,\ SERAA ÀP¡ 6IOIOOI S

IDó53 TTAPECERICÂ DA SERR,A ÂPI I323OOO S

ìD6t6 IIAPECERICÀ D^ SERRÀ 
^Pl 

24l9qt N

rDó5? 
'Î^PECERICÀ 

D^ SERR^ 
^Pl 

@15001 s

IDóI3 ÌTAPßCERICA DÀ SER¡A API ?O¡æO7

IDóJ9 IÎAPECERICA DÀ SERRÀ AP¡ 22II993 N

IOó¡O ITAPSCERìCADA SERRÂ ÀP¡ I32399O S

ID66I 
'T 

PECERICÀ DASERRÀ AP¡ I'I33OOO N

¡oóó2 5^O PAULO 
^Pl 

lló@l

¡D6óI ìTAPECBRICA DÀ SERRÀ ÄP¡ IIþ@7 N

lD¡éI SAO PAULO A¡I I2OMO] N

ID6.¿' SAOPÀULO N IDó73

ID629 S^OPAULO 
^fl 

xll0000 N

ID6]O SAOP,AULO 
SÀO PAULO

ID6]I S,AO PÀULO API I]IOOOO N

ID632 ITAI¡ECERICÂDA SERRÂ ÀPt I'I]]3IO

IDó3' ITAPÉCERICA D,{ SERRA API ]O99OO3

ìDó31 ITAPECERICÀ DÀ SERRA ÀPI óOIIOOI S

IDó15 UMBU ÀPì I6IOd]7

iDó3ó EMSU API 23991ú0

ÀPt J2r9S s^o PAIJLo Apl l5500co

Àpì 2 OO0O N lDó7t s^o PAULO '{Pl ¡tls0m N

sÀo PÂuLo API lló0000 N

sÂo PÀlllo ÀPl 1420000 N

rDót3 s^oPÀuLo API l1l00m N

rD63O EMBU-CIJÀCU ^PI 
3lÁ0O01 s

IDó3 TÀPECERICÁ DÄ SERRÀ ÀPI 
'óOOOOI

lDó3? SÁOP^ULO ^Pl 
lr?lg9l

IDó33 EMBU-CUÀCU ÀP¡ I IO'I993

rDó¡4 s,ao rÄulo aPI r 160000

IDó3J EMBU.GUACU API ITOOOO] S



ozt 3r0 ¿ 91361ç s zorrÞtì ldv

zt' 6Lf L 9t9 071

0ç¿ ¿8c a l0ó rrr s f00[16¿ l¡v

9s€ o¡¿ L 9çr'llI

xts 6Lt L ltL çll, s ¿666601 ldv

9l9 6Lt L geLt?t s 966l9tl ¡dv

oEsíLfL 69LiZE S 60ç¿c¿l ldv

lLs'tat s to@l[l ldv

9CÐ ó¿t¡ S 0æ6lfì l¿v

t3! 9¿f s 99çl[tl I¿v
s s66rìfz rdv vùìEs vc vJrù¡J3dvJl 3¿¿Ol

s goolçe¿ uv vì!3s vc vJìì¡3t¿vll 9l¡6¿f.¿ 396ç¿Í S 166Z¿6¿ ld!

s ú66mrl l¿v vtÙas vc vJlÙ3J3¿vrrsLt 6Ll L L66tZf s ¿0ml9l ldv

s oooron l¿v olnvdovs çLLCI l¡t 6LtL l¿097t s ¿6613¿l ì¿!

fo9 [3[ ¿ 103?lt s ìom¿?f ldv

s çoflÞút r¿v o-lnvd ovs tLLatL9l'6Ll L Oll 9¿[ s [00m¡l ldv

ozt'Lt L t¿t 9¿l s 000tfÞ¡ ldv

ottú¿f¿ 091 9¿[ s 0006691 ldv

9tt 6LC L OLt 9¿Í S 000mt? ldv

r¡f6¿a¿ 9ta9xt s t66r9t¿ ldv

Ltf 6Ll L L9?92Í S [66mll uv

É9a ó¿t ¿ Lbî.gat s 000ó6t¿ l¿v

LLt 6Lt L 33t 9?[ S ó6ú?l0t ldv

Lrt 6Ll L tor''aa s [66m] I l¿v

tzt I9t L l¿r'fìt

3[fz3t¿ 9ó9 f

s €ú0021 ldv olnvdoYs

s co9rtfl rdv olnvdovs ¡9¿ol

s tóóroll rdv o'lnv¿ ovs f9tol

s @@9ll r¿V OìnV¿OVS ¿9¿Ol

s €000t r¿! olnvd ovs ¡9¿cl

s m¿6t ldv olnvdovs 09¿ql

s ì0400[z ¡dv o]nvd ovs 6ç¿(ll

Lçi6LîL ttt97Í s úm'93t ldv olnvdovs 9l¿cì

,t96LeL ¿39çæ S ¿OOOlgl IdY olnv¿ovs ll¿ol

llsT¿ç ¿ S Omlþos ldv vtl3s vo vJll3JE¿vIl

ÍÃ6LtL 6Zt0r[ s loomt¿ ldv vüt?sv0 vJlï3trfdvJì el¿ol

&s LLe L OOtOIú s ¿oìtóot tdv vtì3s vo vf,lt3J3¿vtl urlol

tÁlgl|, L t}t glt s tóú¡oll ldv o'Invd ovs ll¿ol

7A6L|L 86þ9ZE S [66mll ldv olnv¿ovs 0¡¿ol

e?l6Lt L 6tt9zt s t0ol?tç ¡dv o'lnvd ovs ó0lgl

tLa'LtL OLt gZÍ S r6úls!¿ ldv olnvdovs 30¿ol

olnvdoYs 8ç¿cl

nJvno osr¡rs ¿ç¿cl

nJvn9.n8h3 99¿Ol

nJvno-ns,'{ã

tfr6LfL túfolf s ó0(l00ll ldv vùÙ3s vo vJll3c3¿vrì

to8 6¿! ¿ gt9'9zt s t66toll l¿v olnv¿ ovs 6t¿ql

[ç3 t8t¿ c66 ¿lc s 0000¿Êl l¿v

zt9[3]¿ ¿foflf s ¿0001t? l¿v

rtt fSt ¿ ¿raztt s 0006¿l¿ lJv

zÍ16111 91,t9û S S0OO¿¿¿ l¿v olnvdovs m¿ol

s loooozr r¿v olnvd ovs ó6901

9ç[óa6¿ O?tszî s 6óó¿10! l¿v olnY¿ovs t6901

s Íó6iíl I l¿v o'lnvd ovs ¿ó9cl

nr'6Lf L L?f txt s l00lz0t ldv o.lnvJ ovs

r¿e 9¿É ¿ tLg 9LE S ¿@!0r ì r¿v olnvJ ovs [f¿ol

ùoç 3¿a¿ Lttgtt s ¿mç60t ìdv olnvd ovs ¿t¿cl

tþ96Ll L ?Í¿9Lt s 266¿tl| ìdv

çLç 6Lt L 6ìó 9¿[ S ?662tì I l¿V

ç3t 6Le L s7ß tZl S f0000zl l¿v

Lt96LtL S 96616lz ¡dV

16091Í s t0000¿r ldv s r6óñrtr lJv r¡sv{3

s oooog'z r¿v otlcl t69 6Lt L Ztl g¿t S óó69311 l¿v o'lnvd ovs

s t66lìl¿ l¿v 94161Í L tLt g1t S tóótoll tdv oIñYJOVS 06901

!ó19¿t s t0000¿l ldv

s 9000¿fi l¿v vÈÙ3s vc vllüaædvll ga¿ol

s u)rx6rç r¿v vtrssvc vfìu¡c3¿vlì çf¿ol

sL¡:c¡gt L gttrtt s óoo{orr l¿v oJvno nsn3 ¿39C1

nJvoc'ô8Ì't¡ 9s901

+nI|rI ¡pnìl¡oq !^!¡v aEqt JrÑl) otd'tFnn o¡rspEJ'oNoprr¡üI âpnr!8uú¡ ú^trv ãiqt ¡lÑlJ odPlunn o¡l¡tPÙc oN



No,CrdÀr.o Mùnlclpio ClNit ¡bge Âil{a l¡ngil"dc LotltÙde

tD734 EMBU.CU,ACIJ ÀPl ll990co s

lor3r EMBIJ ÁPl l5mæ3 S

|DTSó EMAU.CU^CU ÀPl x3r r{¿2

IO73? ITAPTCERìCÀ DÀ SERRA AFI IMO9 S

ID?33 EMDU.GUACU ÀPI IOTOOO2

ìD7St s^o P^uLo ^Pt 
!129996 S

¡D19O EMBU S

rD79t rT^ PECERIC^ DÀ SERR^ 
^P¡ 

t999001 s

tD19' ÉMBU ÂPl 2l0d0t s

¡Þt9l EMBU API ì070002 s

tD791 EMBU API 123ì303 S

tD195 EMßU API 2ó930@ S

ID796 ¡TAPECERICA DA SERRA ÀPI I]52OOO S

ìD?97 EMBÙ ^Pl 
ìrJ20{0 s

1t0,3ó, ?,179,131

tD?93 ¡l PECÉRICÀD^SERRA aPl lzm@l s 311,351 131A6!9

I.IÀPÊCERIC^ DASERRA AP' 12]1600 s 1t4.300 7 373 60ì

r m ìTÂPECERICÂ DA SERR,q API l2llssl s

No.Câdos¡.o Mùtriclpio CIN¡i tbg€ allv¡ l¡ngiludc Ldlrud'

ro30t ÊMBII-GUACU ÁPl 2312000 s

ID3O3 EMSU'OUÀCU

ID3O4 EMSU-OUACU

ìD305 EMBU.CUACU

¡D306 EMBU_CL|ÂCU

tD307 ÉMÛU.6UÀCU

¡D&03 ÉMBU'CU^CU

tD309 EMSU CÙÀCU

ìDS]3 IT¡1PECERICA DÀ SERRA ÀPI II99O@ S

rD3tl ITÀPECERTC^ D/4SERIA aPl 1399996

iD335 ÍAPECÉR|CÀ DÀSERR^ ¡{P¡ 1430009 s

lDsró |T^PECERIC^ OASIRRÀ ÀPl 21204(0 s

rD337 nÀPECÊR|CÀ D^SERRA 
^PI 

2930002

IO3]S IîAPECERICA D,\SERRA ÀP¡ 2TIOOO1 S

ìTÀPECERìCA DASERRÀ API I299@O

tD3.() TTAPECERICA DÀ SERRA ÄPl lll5l0l s

tD3.¡I ITÀPECÊRIC,A D'\ SERRA ÀPì IJ?OOOO S

ID342 ITAPECERICADÀ SERRÀ AP¡ IO4O{Oó S

ID3¡3 IIÂPECERICA DÀSERRÀ ÀP¡ 23OO@I S

ID3{4 TTAPDCERICÂ DA SERRÁ API 2]I5OO' S

tD3,r5 EMBII-CUACIJ ÂPl l¡,4000 s

tD346 EM8U.GUACU ÀPi ló10@7 s

tD347 EMBU 6U^CU API llo4993 S

ìD343 S^OP,AULO 
^tl 

23990@ S

ID3I4 ITAPECÊRICA DÀSERRA API 235OOO9

'TAPECERICA 
DÀ SERRÀ API IJIICð9

ID3I3 EMBÙ.GUÄCU

rD32o |TÀPECÉRIC^ DÀSERR^ ÀPl 5321001 s

tD32r EMSU.CU^CU ÄPl lloóðqr s

þA22 EMBU'GUACU ÀPI 2T]IOOO S

tD823 EMSll ÄPl 2920000 s

ITAPECERìCA DASERRA APì I]IO'03 S

rD3J2 ÉMBU 
^PI 

1210009 s

lD3t3 SAO PÄULO ÀP¡ 2lll004 s

lo8Ji S^O PAUITO 
^Pl 

1200003 S

ìD33J S^OPAULO 
^fl 

¿lm? s

rDsJ6 S^O PÀULO 
^Pl 

u99gJ2 S

ìD317 SAOPAULO ÂPl ss120ol s

rDsJ3 tÀo PÀuLo All 2t7M2 S

sÀo PAULO ^Pl 
120@l s

1D325 ÉMgU ^Pl 
141000t s

rD¡26 EMSU ,\Pl 210000¡ s

tD3¿7 IIAPECERICA D^ SÊRRA 
^Pl 

l2llì51 S

rDt23 ¡TAPECERTCÂ OÁSERRÀ ÀPl l0ll00? s

ID329 ITÂPËCÊRICA DA SERRÂ ÀPI IIIO((O S

ID3'O ITÀPECERICA DA SERRÁ ÁPI I]MOM S

tD33I ITAPICERICA DÀ SERRA ÀPI I?OO@3 S

ITÀPECERICA DA SERR^ API IIO@'

IÞ359 EMÊU-GUACU

ID8@ EMBU.CUACU

ID¡ó2 EMAU.CUACU

ID363 EM8U.6UACU

ID3ó4 EMEU'CUACU

¡D3ó5 ÈMBU CIIÁCU

tD3ó7 |TÁPÉCERICÀ D^ SÊRn^ APt æ30000 s

tD3ú3 SÀO PAULO ^Pl 
293ûrO2 S

rDsó9 EMBU.CU^CI ÀPl 2lll99l S

rD3?O EMEU-CI-|ÀCU API l2l40o4 s

224



No.C¡dstro Munl.fDio CIN¡Í. ¡bge Alhs t¡ng¡tud€ l¡rltüdc

tD332 6MBU.CUACU ^Pt 
,92O2XO S 1l¡ 561 1 165 552

¡D333 EMSU APt t21t995 S 3ì2 799 7133 300

ìD333 S^OPÀULO aPl rr9l99l S 322,566 7l?9002

rD33ó SaOP^VLO AP¡ llorþo s ll7 ó10 ? t70 2lx

rD¡t7 TÍaPECERICÀ DÂ SÉRR,A ÁPl l6llool s lol.J3l 736ß931

rD333 SÀOP^ULO ÀPl 2199ftO S l2{ 3m 7130334

rD39o S^OPÂULO ^PI 
13100m s

¡D¡98 ITAPECERICÀ DASÉRRÄ API 999900I S

,0399 EMBU'GUACU ÄPI III45Oó S

ID9@ IÍAPECERICA DA SERRA ÀPI 23IIOO' S

No.crdúrrc Mùn¡clpio clñlL lbge Àrlvo tingllÙdê l¡lhud'

ID9]I ÌÎAPtrCERICA D,A SERRA API 
'37CÉOO 

S

tD912 jÎ^PICERIC^ DA SERRÀ APt l1700co

IOM! EMEU.GUACU API ]O'3OOI S

EùITU.GUÀCU

,D906 SÀO P^ULO ÀP¡ l3lt30l s

ID'07 EMÂU'6UÀCU

tD9¡0 EMBU.CUI\CU ÀPl 112t005

ID94I EMBU ÄPI II1I99'I

EMD|I AP' 1699403

ID943 ITÂPECERICA DA SERRA ATI ¡'2MO S

ìD914 ¡IÄPECERICA ÞAS6RRÀ API I'I3]O@ S

lÞ9ll EMBU.GUÀCU ÁPl lr4lco2 s

ID9I2 EMSU.GUACU ÂPI ?420@ S

,DgI] ITAPECERICA DÂSERRA Á¡I I]ó1996 S

tD9t4 Ì.r^PECE¡|C^ DA SERR^ ÂP¡ l2t1d4 S

!25,161 1,119,61

3t5,ó13 1,16t,M

3tr,!ll 1,361.723

3t5,ttl 1,36t,211

30¡.333 t,l3r.9r1

ITAPECERICÂ DA SERRA ÀP' IIO'¡Ð3

ITAPECERICA DASERRA ÀP¡ 3OI{¡02 S

ID'5' EMSU.GUACU ÀPI IJ2OOOO S

tD95.t EMBU-GUÄCU ÂPr 2930@2 S

¡D9J5 BMSU-GUACU ÀPI ll0'¡993 s

sÀô PAULO ,\Pr llz0c00 s

rDtrS s^o PÂuLo ^P¡ 
ló10407 s

ID,Ð ITÀPECERICA DÁ SERR,A APì 3O4COO' S

to93o EMBU Asl ró9!l0o s

ro9J7 EMSU.GUACU ¡{Pl l2l¡m4 S

¡D959 EMEù.CUACU APr r,0ó0ff 5

ID9ó1 IIÀPECERICA DÄSERRA API 2¿99@? S

tD9ó¡ |TÀPECERICÀ DA SERR^ ÀP¡ 3099003 5

rDcóJ EMBU'CUÀCII ^Pl 
lrlx993 S
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