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RESUMO 

 

Soares MS. Áreas contaminadas e águas subterrâneas na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê [dissertação de mestrado]. São 

Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da USP; 2011. 

 

 

 

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê - UGRHI 6, no 

Estado de São Paulo, é composta por 34 municípios e abrange a parte superior do 

Rio Tietê, desde a sua cabeceira até a barragem do Reservatório de Pirapora, numa 

extensão de 133 km. Abriga quase metade da população do Estado e compreende, em 

seu território, grande parte da Região Metropolitana da Grande São Paulo. As águas 

subterrâneas na UGRHI do Alto Tietê têm problemas de rebaixamento dos níveis de 

água por adensamento de poços em conjunto com fontes potenciais de poluição o que 

pode causar contaminação dos aquíferos. Por meio de pesquisa na modalidade 

documental na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, para levantamento de 

dados sobre as áreas contaminadas de 2002 a 2010 e no Departamento de Águas e 

Energia sobre os poços outorgados cadastrados no ano de 2011, procedeu-se o 

mapeamento das áreas contaminadas e dos poços outorgados na UGRHI do Alto 

Tietê. Conclui-se que na UGRHI do Alto Tietê existe a possibilidade de riscos para a 

saúde pública na utilização das águas subterrâneas, principalmente no Município de 

São Paulo que possui o maior número de áreas contaminadas que podem influir na 

qualidade das águas subterrâneas obtidas por meio de perfuração de poços de 

abastecimentos. 

 

Descritores: Áreas contaminadas; Águas subterrâneas; UGRHI do Alto Tietê; Alto 

Tietê 
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ABSTRACT 

 

Soares MS. Áreas Contaminadas e águas subterrâneas na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê./Contaminated areas and 

groundwater in the Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto 

Tietê [dissertation]. São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da USP; 2011. 

 

 

 

The Unidade de Gerenciamento de Recurso Hídricos do Alto Tietê - UGRHI 6 in the 

São Paulo State, is composed of 34 municipalities and extends across the upper Tietê 

River, from its headwaters to the dam's reservoir Pirapora, in a distance of 133km. It 

houses nearly half the population of the State and includes in its territory, most of the 

metropolitan area of Grande São Paulo. The groundwater in the UGRHI Alto Tietê 

has problems of water level reduction in function of crowding wells together with 

sources potential pollution, which can cause aquifer’s contamination. Through of 

research of the documentary form in the Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo to collect data about contaminated areas from 2002 to 2010 and in the 

Departamento de Águas e Energia on the wells awarded enrolled in 2011, proceeded 

with the mapping of contaminated areas and wells awarded in UGRHI Alto Tietê. It 

is concluded that in UGRHI Alto Tietê there is the possibility of risk to the public 

health  in the groundwater use, especially in the São Paulo City which has the largest 

number of contaminated areas than can influence the quality of groundwater obtained 

from wells drilling supplies. 

 

Descriptors: Contaminated areas; Groundwater; UGRHI Alto Tietê; Alto Tietê 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural renovável, cuja utilização deve ser feita de maneira a 

não comprometer a disponibilidade para as gerações futuras, sendo definida na 

constituição brasileira como um bem de domínio da União ou dos Estados. 

 

Atualmente, o mundo passa por uma escassez de água. Embora o volume total de 

água existente na Terra seja de 1.386 milhões de km
3
, 97,2% deste total é constituído 

pelos oceanos, mares e lagos de água salgada. Na parte formada pela água doce, 

68,9% está nas calotas polares, geleiras e neves que cobrem os cumes das montanhas 

mais altas da Terra; 30% são águas subterrâneas; 0,9% compõe a umidade do solo e 

pântanos e 0,3% constitui a porção superficial da água doce presente em rios e lagos 

(SHIKLOMANOV e RODDA, 2003).  

 

Em relação à disponibilidade da água do mundo, o Brasil dispõe de 12% de toda 

água doce do planeta. A reserva de águas subterrâneas no Brasil é estimada em cerca 

de 112.000 km
3
, considerando uma profundidade de até 1.000 metros, com um 

volume de reabastecimento (recarga) de 3.500 km
3
 anuais (REBOUÇAS, 1997).  

 

No Brasil, cerca de 61% da população é abastecida para fins domésticos por águas 

subterrâneas, sendo 6% por poços rasos, 12% por fontes e 43% por poços profundos 

(ANA, 2005). Em vários Estados, muitas cidades são abastecidas total ou 

parcialmente por água subterrânea como ocorre em 80% das cidades do Piauí, 70% 

no Maranhão (ANA, op.cit), Rio Grande do Norte, com destaque para Natal e 

Mossoró; Pernambuco (Recife), Amazonas (Manaus), Pará (Belém) e Ceará 

(Fortaleza). Em São Paulo, dos 645 municípios, 462, 71,6%, são abastecidos total ou 

parcialmente com águas subterrâneas, sendo que 308, 47,7%, são totalmente 

abastecidos por este recurso hídrico (ANA, 2007). Nos Estados do Paraná e Rio 

Grande do Sul, essa cifra ultrapassa 70% (BARROS, 2008).  
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A qualidade dos mananciais hídricos subterrâneos, aliada à facilidade de extração em 

locais com escassez e baixa qualidade das águas de superfície, tem sido um fator 

importante e decisivo para o desenvolvimento de sistemas de extração de larga escala 

e de reduzidos custos visando satisfazer, quase sempre, demandas cada vez mais 

elevadas (ROTTUNO, 2010).  

 

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê - UGRHI 6, no 

Estado de São Paulo, é composta por 34 municípios e abrange a parte superior do 

Rio Tietê, desde a sua cabeceira até a barragem do Reservatório de Pirapora, numa 

extensão de 133 km. Abriga quase metade da população do Estado e compreende, em 

seu território, grande parte da Região Metropolitana da Grande São Paulo. Nesta 

UGRHI, na qual são coletados 84 % do esgoto produzido, o índice de tratamento é da 

ordem de 44 % do esgoto gerado (CETESB, 2008). 

 

A UGRHI 6 concentra o maior pólo industrial do Brasil, com diversas atividades 

como: bens duráveis diversificados, química, metalurgia, laticínios, mecânica, 

farmacêutica, alimentícia e têxtil, instaladas principalmente nos domínios das sub-

bacias hidrográfica dos rios Pinheiros e Tamanduateí, e do rio Tietê, nas Cidades de 

São Paulo, Osasco, São Bernardo, Santo André, Diadema, Guarulhos, Mogi das 

Cruzes e Suzano. Nesta unidade, além das atividades industriais, é grande a produção 

de gêneros de horticultura e fruticultura. É também a principal região produtora de 

água mineral do país (CETESB, 2006). 

 

Na UGRHI 6 um dos principais problemas do abastecimento público é o 

desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água. Isso incentivou o aumento do uso 

da água subterrânea, devido ao seu baixo custo e a segurança de abastecimento 

(DAEE, 2009). 



19 

 

   

A grande expansão das atividades antrópicas, nas áreas urbanas e rurais, tem 

provocado à poluição dos sistemas aquíferos, sobretudo através dos lixões; aterros 

industriais; armazenamento, manuseio e descarte inadequados de produtos químicos, 

efluentes e resíduos e o uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes (SIGRH, 

2005). 

 

A preocupação com a poluição das águas subterrâneas está relacionada com os 

aquíferos não confinados ou freáticos, principalmente em lugares onde a zona não 

saturada é delgada e o lençol freático pouco profundo. Riscos de poluição ocorrem 

inclusive onde os aquíferos são semiconfinados ou quando os aquíferos superficiais 

não possuem a espessura necessária. Em geral, os abastecimentos de águas 

subterrâneas derivados dos aquíferos mais profundos e altamente confinados não 

serão afetados por um evento de poluição a partir da superfície, salvo quando 

estiverem envolvidos poluentes muito persistentes e longos prazos de tempo de 

percurso do poluente da superfície do solo até ao aquífero (FOSTER, 1993). 

 

O cadastro de áreas contaminadas e reabilitadas do Estado de São Paulo, referente a 

dezembro de 2010, contém 3.675 áreas contaminadas. Na UGRHI do Alto Tietê foi 

registrada a existência de 1.778 áreas (CETESB, 2011). A existência de uma área 

contaminada pode gerar problemas, como danos à saúde humana, comprometimento 

da qualidade dos recursos hídricos, restrições ao uso do solo e danos ao patrimônio 

público e privado, com a desvalorização das propriedades, além de danos ao meio 

ambiente. 

 

A UGRHI do Alto Tietê possui 6.548 poços outorgados, observa-se que no 

Município de São Paulo estão localizados 45% dos poços (DAEE, 2011). Estima-se 

que existam na Bacia do Alto Tietê de 7 mil a 8 mil poços tubulares em operação de 

um universo de mais de 12 mil poços perfurados (Plano de Bacia, 2009). 

 

A maioria dos casos de contaminação de áreas e águas subterrâneas é devido ao 

crescimento desordenado dos aglomerados urbanos e a produção industrial não 

sujeita a controle ambiental mais efetivo. Esta situação propicia risco ao meio 
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ambiente e à saúde publica principalmente naquelas regiões onde ocorre 

concentração mais intensa da população e das atividades produtivas (VALENTIM, 

2007). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho é identificar os problemas na gestão dos recursos hídricos 

subterrâneos pela utilização das águas subterrâneas na UGRHI do Alto Tietê, devido 

à existência de áreas contaminadas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Georreferenciar as áreas contaminadas da UGRHI do Alto Tietê, realizar 

análises quanto à classificação do gerenciamento, por atividades, por fontes 

de contaminação, por grupos de contaminantes, por município. 

 

 Avaliar a evolução da identificação das áreas contaminadas no período de 

2002 a 2010. 

 

 Distribuir espacialmente os poços perfurados e as áreas contaminadas da 

UGRHI do Alto Tietê e no Município de São Paulo, com a finalidade de 

identificar possíveis riscos à saúde pública. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS 

 

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

comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer 

substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, 

armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo 

natural. Nessa área, os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em 

subsuperfície nos diferentes compartimentos do ambiente, como por exemplo, no 

solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas 

águas subterrâneas ou, de uma forma geral, nas zonas não saturada e saturada, além 

de poderem concentrar-se nas paredes, nos pisos e nas estruturas de construções 

(CETESB, 1999).  

 

A problemática dos solos contaminados tem recebido atenção da opinião pública na 

maioria dos países industrializados, notadamente Europa e na América do Norte, 

onde já existem políticas públicas específicas. Essas políticas são institucionalizadas 

pela adoção de novas leis ou regulamentos ou ainda pela modificação de leis de 

proteções ambientais preexistentes. Há grande diversidade no tratamento legal, 

administrativo, e econômico dado à questão (SÁNCHEZ, 1998). 

 

Para a formulação da política pública, segundo Sánchez (1998), é importante 

considerar ações corretivas, preventivas e proativas. Nas ações corretivas é 

necessária a elaboração de estratégias utilizando o cadastro de áreas contaminadas, 

inscrição imobiliária, o estabelecimento de padrões de qualidade do solo, provisão de 

fundos públicos para recuperações emergenciais e responsabilização civil ou criminal 

dos agentes econômicos causadores da poluição. Nas ações preventivas, os passivos 

ambientais devem ser eliminados quando da desativação de um empreendimento que 

possa gerar sítios contaminados, utilizando-se como instrumento a exigência de 

garantias financeiras para assegurar a recuperação da área contaminada. Se não 
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houver recuperação pelo empreendimento, o governo utilizará este dinheiro para 

executar os trabalhos necessários, caso contrário o depósito será devolvido ao 

empreendedor. Na ação proativa evita-se o acúmulo de passivos durante a vida útil 

do empreendimento, minimizando os impactos ambientais durante o ciclo de vida de 

uma instalação. O empreendimento passa a ser encarado como uma forma temporária 

de uso do solo, que pode ser reversível e dar lugar a novos usos depois de encerradas 

às atividades. 

 

O gerenciamento de áreas contaminadas é o conjunto de medidas que asseguram o 

conhecimento das características das áreas contaminadas e a definição das formas de 

intervenção mais adequadas, visando minimizar os danos e riscos aos bens a 

proteger, gerados pela existência destas áreas (CETESB, 1999). 

 

A Figura 1 apresenta o sistema de gestão de áreas contaminadas. Segundo o Manual 

de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, CETESB 1999, esse sistema pode ser 

dividido em duas fases, sendo a primeira relacionada à identificação e cadastro de 

áreas contaminadas: identificação de áreas com potencial de contaminação; avaliação 

preliminar de cada uma das áreas; investigação confirmatória onde é realizada a 

coleta e análise do solo e/ou das águas subterrâneas; cadastro e divulgação das áreas 

contaminadas. A segunda fase está associada à remediação da área, englobando as 

seguintes atividades: investigação detalhada; avaliação de risco; concepção da 

remediação; projeto e execução da remediação e monitoramento.  
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Figura 1 – Sistema de gestão de áreas contaminadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E   CETESB, 2007 
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O cadastro de áreas contaminadas constitui-se no instrumento central do 

gerenciamento de áreas contaminadas, no qual são registradas todas as informações 

adquiridas durante a execução das etapas do gerenciamento de ACs referentes às 

áreas potencialmente contaminadas - APs, áreas suspeitas de contaminação - ASs e 

áreas contaminadas - ACs. Sua consulta pode subsidiar a adoção de medidas de 

remediação de áreas contaminadas, ao controle ambiental, ao planejamento urbano e 

ocupação do solo de maneira lógica e economicamente viável (CETESB 2008). 

 

A classificação das áreas de acordo com a Decisão de Diretoria da CETESB 

103/C/E, de 22 de julho de 2007, são as seguintes: com potencial de contaminação 

– AP: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria onde são ou foram 

desenvolvidas atividades que, por suas características, apresentam maior 

possibilidade de acumular quantidades ou concentrações de matéria em condições 

que a tornem contaminada; suspeita de contaminação – AS: área, terreno, local, 

instalação, edificação ou benfeitoria com indícios de ser uma área contaminada 

(AC); contaminada sob investigação – AI: área, terreno, local, instalação, 

edificação ou benfeitoria onde há comprovadamente contaminação, constatada em 

investigação confirmatória, na qual estão sendo realizados procedimentos para 

determinar a extensão da contaminação e identificar a existência de possíveis 

receptores, bem como para verificar se há risco à saúde humana. A área também será 

classificada sob investigação, caso seja constatada a presença de produtos 

contaminantes, por exemplo, combustível em fase livre, ou quando houver 

constatação da presença de substâncias, condições ou situações que, de acordo com 

parâmetros específicos, possam representar perigo; contaminada – AC: área, 

terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria, anteriormente classificada como 

área contaminada sob investigação – AI, na qual, após a realização de avaliação de 

risco, foram observadas quantidades ou concentrações de matéria que causem ou 

possam causar danos à saúde humana. A critério da CETESB, uma área poderá ser 

considerada contaminada – AC sem a obrigatoriedade de avaliação de risco à saúde 

quando existir um bem de relevante interesse ambiental a ser protegido; em processo 

de monitoramento para reabilitação – AMR: AC ou AI, na qual foram 

implantadas medidas de intervenção e atingidas as metas de remediação definidas 
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para a área, ou na qual os resultados da avaliação de risco indicaram que não existe a 

necessidade da implantação de nenhum tipo de intervenção para que a área seja 

considerada apta para o uso declarado, estando em curso o monitoramento para 

encerramento; reabilitada para o uso declarado – AR: AMR que, após a realização 

do monitoramento para encerramento, for considerada apta para o uso declarado. 

 

3.1.1 Gerenciamento de Áreas Contaminadas nos Estados Unidos 

 

Na década de 70, nos Estados Unidos, foram reconhecidos os problemas de 

contaminação do solo, da água e do ar, gerados pelo manejo inadequado de 

substâncias perigosas, conseqüentemente o Congresso Americano em 1976, aprovou 

a primeira lei relacionada a este problema, a Lei de Conservação e Recuperação dos 

Recursos - Resource Conservation and Recovery Act – RCRA, que regulamenta a 

gestão das substâncias perigosas, regula também os tanques de armazenamento 

subterrâneos – USTs que armazenam petróleo e certos produtos químicos. 

(GLOEDEN, 1999). 

 

Em 1980, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter assinou a lei intitulada Lei 

Ambiental Ampla para Resposta, Compensação e Responsabilização - 

Comprehensive Envirommental, Compensation and Liability Act – CERCLA ou 

Superfund – fundo de crédito/programa de limpeza para sítios contaminados, dando à 

EPA - Environmental Protection Agency – Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos, a autoridade para limpar depósitos de resíduos perigosos não 

controlados e derramamentos. Essa lei criou um imposto sobre as indústrias química 

e petrolífera, e deu ampla autoridade federal para responder diretamente aos 

lançamentos ou liberações de substâncias perigosas que possam por em perigo a 

saúde pública ou o meio ambiente. Por meio do CERCLA foram destinados, para um 

período de cinco anos, US$ 1,6 bilhão a serem aplicados nas áreas abandonadas mais 

críticas existentes no país (EPA, 2010). Em 17 de outubro de 1986, o CERCLA foi 

alterado pela Lei de Reautorização e Reforma do Superfundo - Superfund 

Amendments and Reauthorization Act – SARA. SARA reflete a experiência da 
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Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos na administração do Superfund 

durante os seis primeiros anos e fez várias mudanças e adições ao programa, das 

quais, salientou a importância dos recursos permanentes e tecnologias inovadoras de 

tratamento de depósitos de resíduos perigosos, maior envolvimento do Estado em 

todas as fases do programa Superfund, aumentou o foco em problemas de saúde 

humana decorrentes de depósitos de resíduos perigosos, aumentou o tamanho do 

fundo de crédito de US $ 8,5 bilhões, dobrando para US$ 16,3 bilhões quando da 

nova autorização em 1990 (GLOEDEN, 1999). 

 

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

Lista Nacional de Prioridades – National Priority List – NLP sejam investigadas e 

seu saneamento executado, e que as Partes Potencialmente Responsáveis – PRPs 

cumpram suas obrigações de cobrir gastos voluntariamente ou por ação judicial. Se 

as PRPs falirem ou não possam ser identificadas, o governo assume a 

responsabilidade de executar a remediação por meio da Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos, cujos procedimentos estão estabelecidos no Plano 

Nacional de Contingência (GLOEDEN, 1999). 

 

Foram incorporadas, pelo Congresso americano, normas às emendas à CERCLA 

aprovadas em 1997 e 2002. Essas medidas têm estimulado descontaminações e 

reincorporações. Foram incluídas a desoneração de responsabilidade para 

Compradores Potenciais em Boa Fé, Proprietários de Imóvel Contiguo, e 

Proprietários Inocentes. Contemplam a isenção de responsabilidade para entidades 

governamentais que adquirem propriedade contaminada involuntariamente, ou seja, 

por meio de execução fiscal (BROMM, 2005). 

 

A base de dados do sistema de informação do CERCLA é o Comprehensive 

Enviromental Response, Compensation, and Liability Information System – 

CERCLIS, que é utilizado como inventário oficial de sítios de resíduos perigosos do 

Superfund com informações sobre as características dos sítios, desde a descoberta até 

a exclusão da Lista de Prioridades Nacional, atividades atuais e planejadas e 

informação financeira atualizada pelos escritórios da EPA (MAGUALHÃES, 2000). 
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O brownfield, nos Estados Unidos, é definido como qualquer imóvel cuja expansão, 

reincorporação ou reutilização possa ser complicada pela presença real ou potencial 

de substância perigosa, poluente, ou contaminante. Estima-se existem mais de 

450.000 brownfields nos Estados Unidos. Em 11 de janeiro de 2002, o presidente 

George W. Bush assinou o Small Business Liability Relief and Brownfields 

Revitalization Act, lei pública norte americana 107-118, 115 Stat. 2356, a Lei 

Brownfields (EPA, 2010).  

 

Nos Estados Unidos, o programa Brownfields tem obtido bons resultados na 

descontaminação e reincorporação de imóveis contaminados. Esses resultados são 

devidos a esforços na esfera federal, estadual locais, além de parcerias público-

privadas. O sucesso para a revitalização das áreas contaminadas é devido aos 

seguintes fatores reunidos: financiamento do projeto, incorporadores que estejam 

prontos, dispostos e capazes, boa localização, estrutura de regulamentação que defina 

os padrões de descontaminação e forneça previsibilidade e clareza quanto ao risco e 

responsabilidade, tecnologias disponíveis, envolvimento público, garantias quanto 

aos riscos de responsabilidade civil, programas de auxílio governamental, seguro e 

ferramentas de gerenciamento de risco, incentivos fiscais, órgãos ou autoridades 

locais voltados à reincorporação imobiliária (BROMM, 2005). 

 

No final de 2010, 1.627 áreas foram relacionadas na Lista de Prioridades Nacional - 

National Priorities – NPL. Destas, 1.098 foram solucionadas pela EPA e 475 dessas 

áreas estão prontas para o uso previsto. No Superfund, a EPA garantiu mais de US $ 

32,6 bilhões em compromissos particulares para financiar a descontaminação. Deste 

montante, as partes potencialmente responsáveis concordaram em realizar US $ 27,1 

bilhões em futuros trabalhos, e reembolsar a EPA em mais de US $ 5,5 bilhões em 

custos repassados (EPA, 2010).  

 

Segundo a EPA, em 2007 existiam mais de 640 mil tanques de armazenamento 

subterrâneos – USTs - ativos e regulamentados que armazenam combustíveis ou 

substâncias perigosas. Esses tanques são fontes potencias de contaminação do solo e 

da água subterrânea. Desde 1985, os programas federais e estaduais reduziram 
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significantemente o risco de novos vazamentos por meio de implementação de 

normas técnicas. A maioria dos USTs contém petróleo, gasolina, óleo diesel, óleos 

combustíveis, querosene de aviação e outras substâncias perigosas. Além dos 640 mil 

tanques subterrâneos regulamentados, existem milhões isentos de regulamentação, 

tais como os reservatórios de óleo para aquecimento e tanque de armazenamento na 

superfície – ASTs. Dos tanques de petróleo com regulamentação federal de 

armazenamento, em setembro de 2005, cerca de 465 mil tiveram vazamentos 

confirmados e 436 mil iniciaram a limpeza, dos quais 351 mil foram concluídos. No 

entanto, não foi iniciada a limpeza em mais de 32 mil áreas, incluindo muitas 

consideradas abandonadas, com tanques não identificados. 

 

A Figura 2 apresenta a visão nacional da sobreposição de USTs, em azul e os poços 

de abastecimento público de água em vermelho. 

 

Figura 2 - Locais de USTs e poços de abastecimento público nos Estados Unidos em 

2010 

 

 

 

 Fonte:  Ground Water & Underground Storage Tanks, Section 7 – Adaptado e Traduzido, 2010  
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3.1.2 Gerenciamento de Áreas Contaminadas na Europa 

 

A Europa, após mais de duzentos anos de industrialização, enfrenta o problema da 

contaminação de solo devido à utilização e presença de substâncias perigosas em 

processos de produção. Segundo a EEA – European Environment Agency em 2006 

estima-se que cerca de três milhões de sítios possam estar potencialmente 

contaminados, e que 242.000 sítios estejam efetivamente contaminados, necessitando 

medidas de reabilitação. 

 

Mais de 80 mil áreas contaminadas foram limpas nos últimos 30 anos nos países 

onde os dados sobre a remediação estão disponíveis. As estimativas de áreas 

contaminadas têm aumentado consideravelmente nos últimos anos, devido aos 

avanços na monitorização, investigação e coleta de dados, e esta tendência deverá 

continuar no futuro. De acordo com projeções baseadas na análise das mudanças 

observadas nos últimos cinco anos, o número total de áreas contaminadas que 

necessitam de remediação pode aumentar em mais de 50% em 2025. Os relatórios 

nacionais indicam que os metais pesados e óleo mineral são os contaminantes do solo 

mais frequentes em locais investigados, enquanto o óleo mineral e de 

hidrocarbonetos clorados são os contaminantes mais freqüentes encontrados nas 

águas subterrâneas (EEA, 2010). 

 

Embora a maioria dos países europeus disponha de instrumentos legislativos que 

aplicam o "poluidor-pagador" para a gestão de sítios contaminados, grandes somas 

de dinheiro público são disponibilizados para financiar as atividades de remediação. 

Isto é devido à aplicabilidade limitada do princípio no caso de remediação de 

contaminação histórica, como muitos dos poluidores responsáveis legais ou não 

existem mais, não podem ser identificados ou são insolventes. Esta é uma tendência 

comum na Europa. Em média, cerca de 35% do total das despesas nos países 

pesquisados deriva dos orçamentos públicos. Isto varia de um máximo de 100% dos 

recursos públicos empregados na República Checa, Macedônia e da Espanha para 

um mínimo de cerca de 7% na França, aonde uma grande percentagem dos fundos 

vem do setor privado. No entanto, deve ser levado em conta que apenas os dados 
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brutos sobre os gastos públicos são amplamente disponíveis e as informações sobre 

os gastos privados é irregular (EEA, 2010). 

 

Com base nas informações dos inventários nacionais, os progressos na gestão de 

sítios contaminados variam em toda a Europa, em função das diferentes abordagens 

nacionais de gestão e os requisitos legais. Na maioria dos países para os quais 

existem dados disponíveis, as atividades de identificação de sites estão avançadas. Os 

inventários ou registros de sítios contaminados representam uma importante 

ferramenta para a gestão eficaz da contaminação do solo a partir de fontes locais. Isto 

é reconhecido em uma proposta da Directiva Quadro do Solo, publicado pela 

Comissão Européia em setembro de 2006 que prevê a criação de inventários 

nacionais de sítios contaminados na União Européia. A União Européia é formada 

por vinte e sete países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, 

Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 

Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, 

Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Reino Unido (EEA, 2010). 

 

O Gráfico 1 mostra o status da identificação e limpeza de áreas contaminadas na 

Europa em 2006, segundo a Agência Europeia do Ambiente, por meio dos dados 

prioritários da EIONET - European Environment Information and Observation 

Network - em locais contaminados. Embora as tendências variem em toda a Europa, 

é evidente que a recuperação de sítios contaminados ainda é um empreendimento 

significativo (EEA, 2010). 
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Gráfico 1 – Situação das áreas contaminadas na Europa 2006 

 

 

Fonte: EEA- European Environmental Agency, Adaptado e Traduzido, 2011 

 

3.1.3 Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Brasil 

 

A gestão das áreas contaminadas no Brasil foi marcada pela Resolução do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA nº 420, publicada no dia 28 de dezembro 

de 2009, que “dispõe sobre os critérios e valores orientadores da qualidade do solo 

quanto à presença de substâncias químicas, e estabelece diretrizes para o 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 

decorrência de atividades antrópicas”. Esse instrumento estabelece o gerenciamento 

do uso e remediação em todo território nacional. Até esse momento, no Brasil não 

existiam políticas públicas para resolver o caso das áreas contaminadas, tentava-se 

aplicar as leis vigentes que em geral não possuíam ferramentas específicas para tratar 

a questão.  
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3.1.3.1 Evolução do Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Estado de São 

Paulo 

 

Os problemas de contaminação de águas subterrâneas e solo se tornam mais graves 

nos centros urbanos industriais como a Região Metropolitana de São Paulo. A 

solução dessas áreas contaminadas, por parte dos órgãos com atribuição para 

administrar os problemas ambientais, deve contemplar um conjunto de medidas que 

assegurem tanto o conhecimento de suas características e dos impactos por ela 

causados quanto, da criação e aplicação de instrumentos necessários à tomada de 

decisão e às formas e níveis de intervenções mais adequados, com o objetivo de 

minimizar os riscos à população e ao ambiente decorrente da existência das mesmas 

(CETESB, 2009). 

 

O gerenciamento das áreas contaminadas no Estado de São Paulo é realizado pela 

CETESB – Agência Ambiental do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável 

pelas ações de controle ambiental. 

 

A seguir o histórico das normas jurídicas que estão relacionadas com as áreas 

contaminadas e os fatos relevantes. 

 

Década de 1970 

 

Lei 898/75 - Legislação de Proteção dos Mananciais Metropolitanos, alterada pela 

Lei Estadual nº 3746/83 - Disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais, 

cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo; 

 

Caso Rhodia: multinacional franco-alemã, em 1976, quando a empresa comprou a 

fábrica da Clorogil, de produtos para tratamento de madeira, herdou 11 lixões 

clandestinos, além de depósitos irregulares na própria planta, onde se dispunham 

organoclorados, resíduos altamente tóxicos, entre os quais o pentaclorofenol, 

conhecido como pó-da-china. O caso veio a público em 1984 e culminou, em 1993, 



34 

 

   

com a interdição da unidade da empresa em Cubatão, além de diversas ações tanto do 

Ministério Público Federal quanto do Estadual contra a multinacional pela 

contaminação não só de solo e de rios, como também de funcionários; 

 

Decreto 8.468/76 - regulamenta a Lei 997/76, dispõe sobre o controle da poluição do 

meio ambiente e torna obrigatória a prévia autorização, pelo Órgão Estadual 

responsável, de todas as atividades que possam ser fontes de poluição. Esta Lei dá a 

base legal que poderia ser utilizada no processo da identificação de áreas 

contaminadas e remediação de áreas contaminadas; 

 

Lei 1.817/78 - 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 Região 

Metropolitana da Grande São Paulo; 

 

Lei Federal 6.766/79 alterada pela Lei Federal 9.785/99 - dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano. 

 

Década de 1980 

 

Primeiros casos de ações corretivas por meio da aplicação da Lei 997/76 – Decreto 

8468/76; 

 

Lei Federal 6.938/81 - dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação e aplicação. Esta Lei dá ao Estado instrumentos de 

planejamento ambiental e determina a necessidade de recuperação da qualidade 

ambiental; 

 

Lei 6.134/88 - dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas 

subterrâneas do Estado de São Paulo. 
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Década de 1990 

Decreto 32.955/91 - regulamenta a Lei 6.134/88 – Águas Subterrâneas; 

 

Aumento significativo de casos de emergência em postos de combustível; 

 

Lei 7.663/91 - estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos 

Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

 

Lei 7.750/92 - dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento; 

 

Projeto CETESB/GTZ: cooperação técnica da CETESB com o governo da 

Alemanha, por meio de Sociedade de Cooperação Técnica - Deutsche Gesellschaft 

für Technische Zusammenarbeit, GTZ, desenvolvendo projeto específico dentro do 

tema Áreas Contaminadas com o objetivo de capacitar a instituição para sua atuação 

no gerenciamento dessas áreas e formação do cadastro de áreas contaminadas; 

 

Lei 9.433/97 - institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

 

Lei 9.509/97 - dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, estabelece os 

órgãos do SEAQUA - Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 

Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos 

Naturais; 

 

Lei 9.605/98 - dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. - Lei de Crimes Ambientais, além do 

poluidor ser obrigado a promover a recuperação ambiental, impõe multas e 

penalidades para quem causar poluição de qualquer outra natureza que possa 

provocar, entre outros, danos à saúde pública, tomar uma área urbana ou rural 

imprópria para a ocupação humana e causar poluição hídrica; 
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Lei 9.999/98 que altera a Lei 9472/96 - permite a ocupação, nas Zonas de Uso 

Predominantemente Industriais por outros usos (residencial, comercial, serviços e 

institucional), até então vetados, quando se tratar de zona que tenha sofrido 

descaracterização significativa do uso industrial e não haja contaminação da área; 

 

Publicação do Manual de Gerenciamento de áreas Contaminadas: documento 

consultivo, fornecendo aos técnicos da própria CETESB, de outros órgãos e de 

empresas privadas, os conceitos, informações e metodologias que venham 

uniformizar as ações dessas instituições que deverão agir em conjunto para a solução 

dos problemas gerados por estas contaminações, mostrando o posicionamento da 

equipe do projeto em termos de atuação e do estabelecimento de metodologias de 

trabalho a serem seguidas nas futuras ações da CETESB em termos de áreas 

contaminadas. 

 

Década de 2000 

 

Procedimento CETESB para ação corretiva em postos de combustível - 2000; 

 

Definição de procedimentos de gerenciamento de áreas contaminadas - 2000;  

 

Publicação do documento Ações Corretivas Baseadas em Risco Aplicadas a Áreas 

Contaminadas com Hidrocarbonetos Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis 

Líquidos – Procedimento – 2000: elaborado pela CETESB, caracteriza-se pela 

utilização dos dados de análise de risco, análise de exposição e modelos de transporte 

de massa em meio saturado e não saturado;  

 

Resolução CONAMA 273/00 – alterada pela Resolução CONAMA 276/01 e pela 

CONAMA 319/02 - Estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de postos 

de combustível e serviços e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição; 
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Publicação de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas – 2001: 

documento elaborado pela CETESB, com objetivo de fornecer diretrizes e subsidiar 

decisões no gerenciamento de áreas contaminadas; 

 

Resolução SMA 05/01 – licenciamento de postos de combustíveis e serviços; 

 

Decreto 47.397/02 – dá nova redação ao Título V e ao Anexo 5 e acrescenta os 

Anexos 9 e 10, ao Regulamento da Lei n°997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo 

Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o 

controle da poluição do meio ambiente - renovação das licenças de operação; 

 

Decreto 47.400/02 - regulamenta dispositivos da Lei Estadual n° 9.509, de 20 de 

março de 1997, referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos de validade 

para cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para sua renovação, 

estabelece prazo de análise dos requerimentos e licenciamento ambiental, institui 

procedimento obrigatório de notificação de suspensão ou encerramento de atividade, 

e o recolhimento de valor referente ao preço de análise; 

 

Divulgação da primeira Lista de áreas Contaminadas em 2002; 

 

Decreto Município de São Paulo 13.564/03 - dispõe sobre a aprovação do 

parcelamento de solo, edificação ou instalação de equipamentos em terrenos 

contaminados ou suspeitos de contaminação por materiais nocivos ao meio ambiente 

e à saúde pública; 

 

Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis – 2003 - oferece 

orientações quanto às precauções que devem ser tomadas, por construtoras, 

profissionais que atuam na área imobiliária e mesmo por pessoas que forem adquirir 

um terreno para construir sua residência, para evitar problemas ambientais e legais 

em casos de indícios de contaminação do solo e águas subterrâneas; 
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Projeto de Lei 368/05 - do Executivo para Assembléia Legislativa de SP - propõe o 

estabelecimento de diretrizes para proteção da qualidade do solo e gerenciamento de 

áreas contaminadas. Designa ainda a elaboração de um Cadastro de Áreas 

Contaminadas do Estado de São Paulo, com informações detalhadas, além da criação 

do Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas - 

FEPRAC, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente; 

 

Termo de Cooperação para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas CETESB – 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente SVMA – 2005, com objetivo de 

trocar de informações, definir procedimentos comuns, discutir casos específicos e 

apoiar ações de revitalização; 

 

ABNT - Comissão de Estudo Especial Temporária de Avaliação da Qualidade do 

Solo e da Água para Levantamento de Passivo Ambiental e Avaliação de Risco à 

Saúde Humana– 2005; 

 

Decisão CG 167/2005 – Capital com caráter normativo, da Corregedoria Geral da 

Justiça – Essa decisão determina que a CETESB providencie a averbação à margem 

do registro imobiliário de áreas comprovadamente contaminadas; 

 

Resolução Conjunta SERHS/SMA/SES 03/06 - dispõe sobre procedimentos 

integrados para controle e vigilância de soluções alternativas coletivas de 

abastecimento de água para consumo humano proveniente de mananciais 

subterrâneos. No seu Artigo 3
o
 requer a Outorga de Autorização de Implantação de 

Empreendimento, para as soluções alternativas coletivas de abastecimento de água 

dos Tipo I e II junto ao DAEE. O Tipo I é a modalidade de abastecimento com 

captação de água subterrânea destinada a uso próprio, incluindo entre outros poços 

comunitários e condominiais e Tipo II é a modalidade de abastecimento com 

captação de água subterrânea destinada a uso de terceiros, por meio da distribuição 

por veículos transportadores. O interessado, além das exigências estabelecidas na 

Portaria DAEE nº 717, de 12 de dezembro de 1996, deverá indicar a localização do 

poço. Se estiver situado dentro do raio de 500 m de uma área declarada contaminada 
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pela CETESB, o usuário deverá apresentar ao DAEE, Parecer Técnico do órgão 

ambiental, referente à qualidade ambiental, que dispõe sobre procedimentos 

integrados para o controle e a vigilância de soluções alternativas coletivas de 

abastecimento de água para consumo humano proveniente de mananciais 

subterrâneos. O DAEE com base na manifestação da CETESB no que se refere à 

qualidade das águas subterrâneas no local de captação, ou possíveis influências que 

as áreas contaminadas existentes no entorno possam exercer nesta qualidade, define 

as exigências de outorga de quantidade e qualidade; 

 

Decisão de Diretoria da CETESB 103/C/E/2007– revisão do procedimento de 

gerenciamento de áreas contaminadas – agilizar a implementação de medidas de 

intervenção e priorizar as áreas críticas; 

 

Lei 13577/09 – dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade 

do solo e gerenciamento de áreas contaminadas; 

 

Resolução CONAMA 420/09 – dispõe sobre critérios e valores orientadores de 

qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes 

para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 

decorrência de atividades antrópicas; 

 

Decreto 54.544/09 - regulamenta o inciso XIII do artigo 4º e o inciso VIII do artigo 

31 da Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009, que dispõe sobre diretrizes e 

procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas 

contaminadas. 
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3.1.3.2 Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 

 

O Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo foi 

elaborado pela CETESB em 2002 utilizando-se o programa Microsoft Access. Foi 

aperfeiçoado, ao longo dos anos, de acordo com as necessidades de controle sobre as 

áreas contaminadas. As informações são atualizadas pelas 56 Agências Ambientais 

localizadas no Estado de São Paulo e pelo Departamento de Áreas Contaminadas, 

sob a coordenação da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental da CETESB. 

Anualmente é disponibilizada ao público a relação de áreas contaminadas e 

reabilitadas do Estado de São Paulo. 

 

A finalidade desse sistema de informações é armazenar os dados gerados durante o 

processo de identificação e remediação de áreas contaminadas, subsidiar a gestão 

ambiental, ao planejamento urbano e ocupação do solo e compartilhar as 

informações com órgãos públicos, os setores da atividade produtiva e com a 

sociedade civil. As informações são constituídas pelos dados cadastrais das áreas, 

classificação, etapas de gerenciamento, fontes de contaminação, meios impactados, 

contaminantes, intervenções adotadas e informações sobre o registro de imóveis. A 

seguir são descritos os principais dados desse sistema de informações: 

 

 dados cadastrais: são compostos pelo nome da área, endereço, município, 

coordenadas de localização e atividade desenvolvida no local: indústria, 

comércio, posto de combustível, resíduo (locais de descarte, tratamento ou 

disposição final de resíduos), acidentes (locais onde ocorrem acidentes 

ferroviários, rodoviários e outros), agricultura (locais onde são desenvolvidas 

atividades agrícolas ou pecuárias, áreas de aplicação de agrotóxicos e 

fertilizantes e outros) e desconhecida (contaminação de origem 

desconhecida);  

 

 classificação das áreas: potencial de contaminação, com potencial de 

contaminação prioritária, suspeita de contaminação, suspeita de contaminação 
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prioritária, contaminada sob investigação, contaminada em processo de 

monitoramento para reabilitação e reabilitada; 

 

 etapas de gerenciamento: avaliação preliminar, investigação confirmatória; 

medidas para a eliminação de vazamento, investigação detalhada e plano de 

intervenção, remediação com monitoramento da eficiência e eficácia, 

monitoramento para encerramento; 

 

 fontes de contaminação:  

 armazenagem - vazamentos em áreas de tancagem, armazenamento e  

manipulação de produtos químicos,  

 produção - vazamentos, infiltrações, manipulação de produtos ou 

percolação de águas pluviais nas áreas de manutenção; 

 manutenção: vazamentos, infiltrações, manipulação inadequada de 

produtos ou percolação de águas pluviais nas áreas de manutenção,  

 emissões atmosféricas: emissão de materiais particulados ou gases em 

chaminés ou de forma difusa; 

 tratamento de efluentes - infiltrações em lagoas ou outras instalações 

de tratamento de efluentes;  

 descarte/disposição de resíduos - infiltrações, derramamentos, etc. em 

locais de descarte tratamento ou disposição final de resíduos;  

 infiltração: infiltração de despejos em lagoas ou poços, irrigação e 

aplicação de despejos líquidos no solo  

 desconhecida: quando não existirem informações ou dados para 

embasar a identificação da fonte  

 acidentes: área onde ocorreram acidentes rodoviários, marítimos, 

aéreos ou ferroviários, onde houve liberação de contaminantes para o 

meio ambiente;  

 meios impactados (dentro e fora da propriedade): solo superficial, subsolo, 

águas superficiais, sedimentos, águas subterrâneas, ar, biota; 

 contaminantes:  

 combustíveis líquidos; 
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 metais: alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, bismuto, boro, 

cádmio, cálcio, chumbo, cromo, cobalto, cobre, ferro, magnésio, 

manganês, mercúrio, níquel, potássio, selênio, prata, sódio, tálio, 

estanho, titânio, vanádio, zinco e outros metais; 

 outros inorgânicos: asbestos, cianetos, cloretos, sulfatos/sulfetos, 

nitratos/nitritos, fluoretos, outros inorgânicos; 

 solventes halogenados: tetracloreto de carbono, clorofórmio, Cis-1,2-

dicloroeteno, 1,1-dicloroeteno, 1,2- dicloropropano, 1,1,1,2-

tetracloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, tetracloroetileno, 1,1-

dicloroetano, 1,2-dicloroetano, tricloroetileno, 1,1,2- tricloroetano, 

cloreto de vinila, hexaclorobutadieno, outros solventes halogenados; 

 solventes aromáticos: benzeno, tolueno, xilenos, etilbenzeno, estireno, 

outros solventes aromáticos; 

 solventes aromáticos halogenados: clorobenzeno, 1,2-diclorobenzeno, 

1,3-diclorobenzeno, 1,4- diclorobenzeno, 1,2,3 – triclorobenzeno; 

1,2,4- triclorobenzeno, 1,3,5- triclorobenzeno, outros solventes 

aromáticos halogenados; 

 PAHs – hidrocarbonetos aromáticos policíclicos – acenafteno, 

acenaftileno, antraceno, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, 

benzo(b)fluoranteno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(k)fluoranteno; 

criseno, dibenzo(ah)antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno(1,2,3-

cd)pireno, fenantremo, pireno, naftaleno, outra hidrocarbonetos 

policíclicos; 

 PCB’s – bifenilas policloradas; 

 metano, outros vapores ou gases; 

 fenóis: fenóis, 2,4,6 – triclorofenol (TCP), pentaclorofenol (PCP), 

outros fenóis; 

 biocidas: DDT, TDE/DDD, DDE, metoxicloro, heptacloro, 

heptacloroepoxi, endosulfan e Thiodan, clordano, lindano, BHC, 

toxafeno, aldrin, endrin, dieldrin, mirex, hexaclorobenzeno (HCB), 
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trifluoralina, alaclor, outros biocidas organoclorados outros biocidas, 

fodorador, piretroides, nitrogenados; 

 ftalatos; 

 dioxinas e furanos; 

 anilinas, 

 radionuclídeos; 

 microbiológicos e outros; 

 

 intervenções: 

 medidas emergenciais: são todas as ações, imediatas ou não, que 

foram efetivamente adotadas para minimizar riscos iminentes 

(presença de fase livre, explosividade em ambientes fechados, 

exposição comprovada, ingestão de água contaminada, contato direto 

com o resíduo/solo contaminado) à saúde humana e ao meio ambiente 

, em andamento ou finalizadas;  

 medidas de controle institucional: podem ser adotadas em conjunto 

com as medidas de remediação ou isoladamente, com o objetivo de 

minimizar ou eliminar riscos crônicos (exposição ao contaminante por 

um longo período de tempo;  

 medidas de controle de engenharia: adoção de técnicas utilizadas 

normalmente pelo setor da construção civil, voltadas adicionalmente à 

interrupção da exposição dos receptores aos contaminantes presentes 

em uma área contaminada, como exemplo a impermeabilização da 

superfície do solo, de modo a evitar o contato de receptores com o 

meio contaminado;  

 medidas de remediação em andamento ou finalizadas, de acordo com 

as seguintes opções: bombeamento e tratamento, extração de vapores 

do solo; air sparging, biosparging; bioventing, extração multifásica; 

declorinação redutiva, oxidação/redução química, barreiras reativas, 

lavagem de solo, remoção de solo/resíduo, recuperação de fase livre, 

encapsulamento geotécnico, cobertura de resíduo/solo contaminado, 
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barreira física, barreira hidráulica, fitorremediação, biopilha, 

atenuação natural monitorada e outros; 

 registro de imóveis: informações referentes ao registro de imóveis das áreas  

contaminadas. 

 

Em maio de 2002 foi divulgada, pela CETESB, a primeira lista de áreas 

contaminadas do Estado de São Paulo com 255 áreas. O reconhecimento público dos 

solos contaminados por meio da publicação da lista de áreas contaminadas foi o 

primeiro passo de uma política pública explícita.  

 

Em dezembro de 2010 foram registradas 3.675 áreas no Cadastro das Áreas 

Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo, que é continuamente 

atualizado pela CETESB. Esse número está aumentando com o passar dos anos 

devido à identificação de novas áreas, à ação rotineira de fiscalização e 

licenciamento dos postos de combustível, das fontes industriais, comerciais, de 

tratamento e disposição de resíduos e do atendimento a acidentes. 

 

O Gráfico 2 apresenta a evolução do número de áreas cadastradas no Estado de São 

Paulo entre 2002 e 2010. 
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Gráfico 2 – Evolução do número de áreas cadastradas no Estado de São Paulo entre 

2002 e 2010 

 

 

Fonte: CETESB, 2011 

 

 

3.1.3.3 Áreas Contaminadas Riscos e Problemas Gerados 

 

As áreas contaminadas podem gerar problemas, tais como: danos ou risco à saúde 

humana, restrição ao uso dos recursos hídricos, restrições ao uso do solo, danos ao 

patrimônio público e privado, desvalorização das propriedades, danos ao meio 

ambiente (CETESB, 2011). 

 

A existência de áreas contaminadas pode gerar além dos problemas evidentes, com a 

ocorrência ou a possibilidade de explosões e incêndios, pode ocasionar danos ou 

risco à saúde das pessoas e ecossistemas em longo prazo, provocando o aumento da 

incidência de doenças em pessoas expostas às substâncias químicas presentes em 
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águas subterrâneas coletadas em poços, contato dermal e ingestão de solos 

contaminados por crianças ou trabalhadores, inalação de vapores e consumo de 

alimentos contaminados (SÁNCHEZ, 1998). 

 

3.1.3.4 Estabelecimento de Critérios dos Valores Orientadores  

 

Os Valores Orientadores são concentrações de substâncias químicas que fornecem 

orientação sobre a condição de qualidade de solo e de água subterrânea, e são 

utilizados como instrumentos para prevenção e controle da contaminação e 

gerenciamento de áreas contaminadas sob investigação. Em 2001, a CETESB 

publicou a primeira lista de valores orientadores para Solos e Águas Subterrâneas 

para o Estado de São Paulo, contemplando 37 substâncias e o Relatório de 

Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado 

de São Paulo. No ano de 2005, a CETESB publicou no Diário Oficial do Estado, a 

nova lista de valores orientadores, agora contemplando 84 substâncias, sendo 

definidos valores orientadores para solo e água subterrânea: 

 

Valor de Intervenção - VI: concentração de determinada substância no solo e na água 

subterrânea acima da qual existem riscos potenciais diretos e indiretos à saúde 

humana, considerado um cenário de exposição genérico. Será utilizado em caráter 

corretivo no gerenciamento de áreas contaminadas e quando excedido requer alguma 

forma de intervenção na área avaliada, de forma a interceptar as vias de exposição, 

devendo ser efetuada uma avaliação de risco caso a caso; 

  

Valor de Prevenção- VP: concentração de determinada substância acima da qual 

podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo e à água subterrânea. Sua 

utilização será em caráter preventivo e quando excedido no solo, deverá ser exigido o 

monitoramento das águas subterrâneas, identificando-se e controlando-se as fontes 

de poluição; 

 

Valor de Referência de Qualidade - VRQ: concentração de determinada substância 

no solo e na água subterrânea que define um solo como limpo ou a qualidade natural 
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da água subterrânea. Deverá ser utilizado em ações de prevenção da poluição do solo 

e das águas subterrâneas e no controle de áreas contaminadas. 

 

Os valores de referência de qualidade para a avaliação dos graus de poluição do solo 

e das águas subterrâneas estabelecem critérios, valores e padrões para o controle da 

presença de metais e substâncias orgânicas nesses meios. 

 

3.2 GESTÃO AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

A gestão ambiental de recursos hídricos é prover água na quantidade necessária, com 

qualidade compatível com seus usos, no local em que se faz necessária, com 

distribuição temporal adequada aos usos, com garantia compatível com seus usos, em 

condições economicamente viáveis e de forma sustentável. Um sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos facilita o processo de tomada de decisão: sobre 

usos prioritários, alocação entre diversos usos e investimentos na bacia, pelos 

gestores da água: poder público, usuários e sociedade (PORTO, 2009). 

 

3.2.1 A Água como Recurso Natural 

  

A água é um recurso natural renovável, cuja utilização deve ser feita de maneira a 

não comprometer a disponibilidade para as gerações futuras. 

 

A distribuição da água no planeta pode ser tanto na superfície como abaixo dela. As 

águas de superfície são as águas dos oceanos, mares, lagos e rios e as águas 

subterrâneas compreende toda a água que ocorre abaixo da superfície de uma 

determinada área.  

 

A Figura 3 apresenta o ciclo responsável pela renovação da água no planeta. Está em 

atividade desde a formação da hidrosfera e da atmosfera, aproximadamente 3,8 

bilhões de anos atrás. O ciclo consiste nas fases que a água percorre em sua trajetória 

no globo terrestre, envolvendo os estados líquido, gasoso e sólido. Desse modo, a 
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água evapora-se dos mares, rios e lagos e transpira da vegetação, formando as 

nuvens, que se precipitam sob a forma de chuvas. Ao atingir o solo, parte da água das 

chuvas infiltra-se, abastecendo os aquíferos, enquanto outra parte escoa para os rios, 

lagos e mares, onde recomeça o ciclo (DRM - RJ, 2005).  

 

Figura 3 – Ciclo da água 

 

 

Fonte: CETESB, 2011 

 

O volume total de água existente na Terra é de 1.386 milhões de km
3
, 97,2 % deste 

total são constituídos pelos oceanos, mares e lagos de água salgada 

(SHIKLOMANOV, 1998). Na parte formada pela água doce, mais de 2/3 estão nas 

calotas polares e geleiras, inacessíveis para o uso humano pelos meios tecnológicos 

atuais. Desta forma, cerca de 1% da água para a vida estão nas terras emersas. Nesta 

parcela a água subterrânea corresponde a 97,5%, perfazendo um volume de 10,53 

milhões de km
3
 (DRM- RJ, 2005).  

 

As águas subterrâneas normalmente possuem elevado padrão de qualidade físico-

química e bacteriológica, tendo importância estratégica. Estas não são afetadas por 
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períodos de estiagem prolongada e evaporação e sua obra de captação tem custos e 

prazos geralmente inferiores às obras de captação superficial (MMA, 2009). 

 

A distribuição das águas subterrâneas não é uniforme no mundo, há locais com 

escassez e outras com abundância, como por exemplo, a região abrangida pelo 

Aquífero Guarani e por aquíferos sedimentares em geral, e outras com baixa 

disponibilidade como o semiárido brasileiro onde há rochas cristalinas (MMA, 

2009). 

 

No Brasil as reservas de água subterrânea são estimadas em 112.000 km³, até uma 

profundidade de 1.000 m. Essas águas são aproveitadas por fontes ou por poços, que 

podem alcançar profundidades de mais de 1.500 m. As vazões obtidas variam de 

quase zero até cerca de 1.000 m³/hora (REBOUÇAS, 1999).  

 

Segundo dados do IBGE, 2000, cerca de 16% dos municípios brasileiros, utilizam 

exclusivamente água subterrânea para abastecimento. Além do abastecimento 

humano, as águas subterrâneas são utilizadas na agricultura - irrigação, na indústria – 

incluindo o engarrafamento de águas minerais e potáveis de mesa, no lazer e no 

turismo – estâncias hidrominerais (MMA, 2009). 

 

As águas subterrâneas são captadas seja por fontes ou por poços, os quais podem ser 

verticais, inclinados ou horizontais, dependendo das condições hidrogeológicas. No 

mundo, estima-se em 300 milhões o número de poços perfurados e no Brasil essa 

cifra atinge a 400.000 unidades (ZOBY & MATOS, 2002), além de mais de 2 

milhões de poços escavados. Em todo território nacional, segundo o IBGE, 2003, são 

perfurados anualmente 10.000 novos poços, localizados principalmente nos Estados 

de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará e Piauí. 

 

Em quase todos os continentes, muitos dos principais aquíferos estão sendo 

exauridos com uma rapidez maior do que sua taxa natural de recarga. A mais severa 

exaustão de água subterrânea ocorre na Índia, China, Estados Unidos, Norte da 
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África e Oriente Médio, causando um déficit hídrico mundial de cerca de 200 bilhões 

de metros cúbicos por ano. (SAMPAT, 2001 in SANEAS, 2008). 

 

A superexplotação e a contaminação são os problemas ambientais mais comuns nas 

águas subterrâneas, devido à crescente demanda do desenvolvimento e crescimento 

econômico do país. A superexplotação pode provocar intrusão de cunha salina, a 

seca das nascentes, redução do volume de água que abastece os rios, entre outros. A 

contaminação das águas tem como principais fontes de poluição as fossas, os esgotos 

domésticos, os lixões, os postos de combustíveis, os agroquímicos utilizados na 

agricultura, os poços rasos e profundos mal construídos ou abandonados (MMA, 

2009). 

 

3.2.2 Águas Subterrâneas como Recurso Ambiental 

 

A gestão das águas subterrâneas não pode ser separada das águas superficiais. As 

águas subterrâneas tanto podem tornar-se superficiais nas nascentes de um rio ou 

alimentando-o pela base, como um rio pode alimentar um reservatório natural de 

águas subterrâneas, como costuma acontecer em certas regiões de clima seco (DRM- 

RJ, 2005).  

 

As águas subterrâneas podem ser retiradas de forma permanente e em volumes 

constantes, por muitos anos, dependendo do volume armazenado no subsolo e das 

condições climáticas e geológicas de reposição. A água contida em um aquífero foi 

acumulada durante muitos anos ou até séculos e é uma reserva estratégica para 

épocas de pouca ou nenhuma chuva. Se o volume retirado for menor do que a 

reposição em longo prazo, o bombeamento pode continuar indefinidamente, sem 

provocar efeitos prejudiciais. Se, por outro lado, o bombeamento exceder as taxas de 

reposição natural, começa-se a entrar na reserva estratégica, iniciando um processo 

de rebaixamento do lençol freático, Figura 4, chamado superexplotação, Quando a 

captação localiza-se em áreas litorâneas todo o cuidado deve ser tomado para evitar a 

intrusão da água do mar infiltrada, provocando a salinização da água dos poços e, em 

alguns casos de todo o aquífero na faixa costeira, Figura 5 (DRM- RJ, 2005). 
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Figura 4 – Rebaixamento de nível de água 

 

 

                                 Fonte: DRM-RJ, 2005 

 

Figura 5 – Captação em águas litorâneas – intrusão de água salgada 

 

 

                              Fonte: DRM-RJ, 2005 

 

As águas subterrâneas resultam da infiltração das águas das chuvas, portanto é 

necessário proteger essa fase do processo. Nos aquíferos livres o reabastecimento 

ocorre nos locais onde a formação portadora de água aflora à superfície, zonas de 

recarga, que são áreas que devem ser preservadas (DRM-RJ, 2005). As atividades 

poluidoras nestes locais que são denominadas, Área de Proteção Máxima: 

compreendendo, no todo ou em parte, zonas de recarga de aquíferos altamente 

vulneráveis à poluição e que se constituam em depósitos de águas essenciais para 

abastecimento público; devem ter controle de poluição mais restritivos ou até mesmo 

serem proibidas como, por exemplo, a implantação de indústrias de alto risco 

ambiental, pólos petroquímicos, carboquímicos e cloroquímicos, usinas nucleares e 
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quaisquer outras fontes de grande impacto ambiental ou de extrema periculosidade; 

as atividades agrícolas que utilizem produtos tóxicos de grande mobilidade e que 

possam colocar em risco as águas subterrâneas e o parcelamento do solo urbano sem 

sistema adequado de tratamento de efluente ou de disposição de resíduos sólidos 

(Decreto nº 32.955, 1991). A contaminação do aqüífero pode ocorrer por fossas 

sépticas e negras, infiltração de efluentes industriais, vazamentos de postos de 

combustível, uso indevido de fertilizantes, depósitos de lixo próximos de poços mal 

construídos ou abandonados, conforme a Figura 6 (DRM-RJ, 2005). 

 

Figura 6 - Contaminação de aquíferos 

 

Fonte: DRM/RJ- Adaptada, 2005 

 

Os aquíferos podem ter maior ou menor grau de vulnerabilidade, dependendo da sua 

natureza e localização espacial, quando ocorre à contaminação é mais difícil e 

dispendiosa a remediação. A poluição da água subterrânea pode ficar oculta por 

muitos anos e atingir áreas muito grandes (DRM-RJ, 2005). 

O transporte de poluentes depende do tipo de da formação geológica do aquífero. Em 

aquíferos onde a formação geológica é calcáreo, o transporte da água subterrânea é 
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muito rápido e pode percorrer longas distâncias, conforme mostra a Figura 7. Por 

outro lado, em aquíferos de baixa permeabilidade a água pode ter sua qualidade 

melhorada ao percorrer uma distância relativamente curta, Figura 8. 

 

Figura 7 – Transporte de contaminantes em aquíferos de diferentes permeabilidades 

– longas distâncias 

 

Fonte: DRM/RJ, 2005 

 

Figura 8 – Transporte de contaminantes em aquíferos de diferentes permeabilidades 

– distâncias curtas 

 

 

Fonte: DRM/RJ, 2005 

 

A preservação, controle e uso das águas subterrâneas no Brasil, nos Estados que 

possuem legislação específica cumprem o disposto na Política Nacional do Meio 

Ambiente, Lei Federal nº 6938 de 1981 que determina, organiza e põe em prática 
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diversas ações para à manutenção e à melhoria da qualidade ambiental, visando, 

dentre outros objetivos, o licenciamento e a fiscalização das fontes de poluição. 

Quando os recursos ambientais, águas superficiais e subterrâneas, apresentam 

disponibilidade e qualidade, têm valor econômico, devendo ser geridos pelo disposto 

na Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal nº 9433 de 1997. Verifica-se 

que a Política Nacional do Meio Ambiente foi elaborada com base em princípios de 

comando e controle, e de padrões ambientais complementada pela Política de 

Nacional de Recursos Hídricos em 1997, utilizando a integração do Poder Público, 

da Sociedade Civil e Usuários da água, na gestão descentralizada na bacia 

hidrográfica de forma que o processo do planejamento cumpra as determinações da 

Política Ambiental e de Recursos Hídricos. Observa-se que os sistemas ora 

instituídos – Meio Ambiente e Recursos Hídricos, possuem atribuições distintas, 

porém complementares onde, por um lado compete ao CONAMA, órgão integrante 

do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, o estabelecimento do sistema 

de classes de qualidade de água e a definição dos padrões de cada classe; enquanto 

que compete ao CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos, instância máxima 

do SINGREH - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o 

estabelecimento das diretrizes para o enquadramento dos corpos d’água de domínio 

federal, e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos- CERH a aprovação do 

enquadramento dos recursos hídricos de domínio estadual, incluindo aqui as águas 

subterrâneas, proposta pelos Comitês de Bacia Hidrográficas de acordo com os 

princípios de descentralização e participação colegiada (CASARINI, 2007). 
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3.2.3 Gestão de Recursos Hídricos 

 

Estados Unidos 

 

A gestão de recursos hídricos dos Estados Unidos é feita por meio da Lei Federal de 

Controle de Poluição da Água – Federal Water Pollution Control Act ou Clean Water 

Act – CWA, regulamentada pelo Código do Regulamento Federal, Título 40 Code 

for Federal Regulation – CFR, Title 40. Esta lei foi revisada em 1972 para 

estabelecer seus objetivos, metas e estrutura. Em 1987 foram incluídas emendas, tais 

como a emenda relativa aos efluentes tóxicos e a relativa ao lançamento de efluentes 

provenientes de fontes difusas. Os padrões de qualidade de água, Water Quality 

Standards – WQS competem aos estados estabelecer nos corpos hídricos, sempre em 

conformidade com CWA e com o CFR, devendo antes de ser implementados, serem 

submetidos à aprovação da EPA. Os principais instrumentos de controle previstos na 

legislação americana são: o Total Maximun Daily Load - TMDL, o National 

Pollutant Discharge Elimination System – NPDES e o Assessment Total Maximum 

Daily Load Tracking and Implementation System - ATTAINS. O TMDL é o cálculo 

da quantidade máxima diária de um determinado poluente que pode ser lançada em 

um corpo hídrico por fontes pontuais ou difusas para que o corpo hídrico ainda 

continue atendendo o WQS. O NPDES é uma outorga exigida das fontes pontuais 

que lancem efluentes nos corpos hídricos, estabelecendo o limite de lançamento para 

cada fonte e sugere qual a tecnologia de controle de lançamento à fonte deve adotar 

para atingir tal limite (VEIGA e MAGRINI, 2009).  

 

A Agência de Proteção ao Meio Ambiente - EPA editou sua Estratégia para Proteção 

de Águas Subterrâneas em agosto de 1.984. Esta diretriz possui dois objetivos: a 

definição de classes, termos e vocabulários para a adoção da classificação; a 

descrição de procedimentos e informações necessárias para a classificação dessas 

águas. 
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Por meio deste processo de classificação, os recursos hídricos são separados em 

categorias hierárquicas de acordo com o seu valor para a sociedade, destinação do 

uso e vulnerabilidade a contaminação. 

 

O sistema de classificação possui três classes gerais de águas subterrâneas 

representando a hierarquia que o valor dos recursos hídricos subterrâneos tem para a 

sociedade: Classe I – água subterrânea especial; Classe II – água subterrânea 

disponível e potencialmente fonte de abastecimento potável e Classe III – água 

subterrânea não considerada manancial de água potável (EPA, 1986). 

 

Europa 

 

O modelo de gestão de recursos hídricos da França tem como diretriz a ampla 

participação dos usuários de água e como um dos instrumentos, a cobrança pelo uso 

do recurso, delega aos comitês a responsabilidade tanto pela arrecadação quanto pela 

destinação dos recursos. O valor estipulado para a cobrança é revisto a cada plano 

quinquenal em função do orçamento de cada bacia, que custeará as obras prioritárias 

definidas pelo comitê. 

 

Na Alemanha os estados são os executores das leis federais, mas lhes é permitido 

ampliá-las para atingir objetivos mais localizados; não existe um modelo nacional e 

coexistem vários órgãos regionais e consórcios municipais também responsáveis pela 

gestão de recursos hídricos. 

 

A Holanda possui um modelo de gestão estruturado na atuação das chamadas 

associações ou conselhos de usuários, water shappen. Várias instâncias atuam na 

gestão: o governo central, o das províncias, os municípios e os comitês. A cobrança 

mais utilizada é a de utilização da água para lançamento de poluentes e os valores 

das taxas são estabelecidos em função dos custos de construção e operação das 

plantas de tratamento (CAVINI, 1999). 
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Directiva Européia 2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de 

Dezembro de 2006, (COMUNIDADE EUROPÉIA, 2006) relativa à proteção das 

águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração de Água Subterrânea estabelece 

que, para proteger o ambiente em geral e a saúde humana em particular, é imperativo 

evitar, prevenir ou reduzir as concentrações prejudiciais de poluentes nocivos nas 

águas subterrâneas. A Directiva contém disposições gerais relativas à proteção e 

preservação das águas subterrâneas. Como previsto no artigo 17 dessa diretiva, 

deverão ser adotadas medidas de prevenção e de controle da poluição das águas 

subterrâneas, incluindo critérios para a avaliação do seu bom estado químico, e 

critérios para a identificação de tendências significativas e persistentes para o 

aumento das concentrações de poluentes, bem como para a definição de pontos de 

partida para a inversão dessas tendências. Tendo em conta a necessidade de obter 

níveis conseqüentes de proteção das águas subterrâneas, deverão estabelecer-se 

normas de qualidade e limiares, e desenvolver metodologias baseadas numa 

abordagem comum, para que existam critérios para a avaliação do estado químico 

das massas de águas subterrâneas. 

 

Brasil 

 

No Brasil, o uso dos recursos hídricos começou a se fortalecer a partir do final do 

século XIX, com o surgimento e consolidação da demanda de energia elétrica. Em 

1934 surge o Código das Águas, que refletia a prioridade dos recursos hídricos no 

país, uma vocação agrícola. A Constituição Federal de 1988 no seu artigo 20, inciso 

III, estabelece que, as águas são bens da União ou Estados e que no seu artigo 21 

compete à União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso, ao mesmo tempo em 

que foi extinto o domínio privado da água previsto no Código das Águas de 1934. A 

Lei Federal 9.433/97 prevê em seu artigo 1º, inciso VI, que a gestão dos recursos 

hídricos deve ser descentralizada e que a União se articulará com os Estados, tendo 

em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum, artigo 4º 

(PEREIRA e ALVES, 2003). 
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Em 31 de agosto de 1981 foi promulgada a Lei Federal nº 6938 e posteriormente 

alterada pela Lei 7894/89, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e 

criou o SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, com estabelecimento de 

competências administrativas e legislativas para as diferentes instâncias de poder 

constituídas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo o Ministério do 

Meio Ambiente, o Órgão Central do Sistema. O Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH integra este sistema, sendo sua instância deliberativa máxima e foi 

regulamentado pelo Decreto nº 2.612/98.  No artigo 3º Inciso V da Lei Federal 

6938/88 define que as águas interiores, superficiais e subterrâneas são recursos 

ambientais. A água é um recurso ambiental natural essencial à sadia qualidade de 

vida de qualquer pessoa e sua utilização racional deve ser disciplinada e fiscalizada 

pelo Estado. 

 

No Estado de São Paulo, o Anexo do decreto 8468/76 estabeleceu os sistema de 

classes de qualidade para os corpos d'água doce superficiais, compreendendo quatro 

classes de qualidade, sendo que posteriormente efetuou o enquadramento de seus 

corpos d'água por meio o decreto 10.755/77. Com a edição da Resolução CONAMA 

20 em 1986, foi efetuada uma adaptação desse decreto às cinco classes de águas 

doces superficiais previstas nessa Resolução, que foi atualizada pela Resolução 

357/05, em função da necessidade de somente focar na classificação e não abordar o 

tema enquadramento, atribuição essa do CNRH e da necessidade de estabelecer 

critérios específicos e padrões para o lançamento de efluentes nos recursos hídricos 

superficiais (CASARINI e GOMES, 2008). A Resolução CONAMA 430/11, de 13 

de maio de 2011, altera e complementa a Resolução CONAMA 357/05. A nova 

resolução dispõe sobre as condições, parâmetros, padrões e diretrizes para a gestão 

de lançamento de efluentes em corpos de águas receptores. Segundo a resolução, os 

efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos 

corpos receptores, após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, 

padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. 

 

A Lei Estadual 6.134/88 que dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de 

águas subterrâneas, regulamentada pelo Decreto 32955/91, atribuiu à Secretaria 
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Estadual do Meio Ambiente, ao DAEE e à Secretaria Estadual de Saúde, o controle 

público das águas subterrâneas. 

 

O primeiro estado brasileiro a editar uma política estadual de recursos hídricos foi 

São Paulo, efetuada pela da Lei 7.663, de 30/12/1991. Paulatinamente, outros estados 

editaram suas políticas estaduais (GRANZIEIRA, 2001). 

 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH foi criado 

pela Lei nº 9.433/97 que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos, um 

arranjo institucional claro e com base em novos princípios de organização para a 

gestão compartilhada do uso da água. Nesta lei, no seu Artigo 1º, Inciso II 

reconheceu a água como sendo um recurso natural limitado e dotado de valor 

econômico e, portanto, um recurso hídrico, gerido pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

 

Em 2008 o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou a Resolução CONAMA 

396/08 que trata da Classificação e Diretrizes para o Enquadramento das Águas 

Subterrâneas e no final do mesmo ano o Conselho Nacional de Recursos hídricos 

publicou a Resolução CNRH 91/09 que trata das Diretrizes para o Enquadramento os 

Corpos de Água Superficiais e Subterrâneos e a Resolução CNRH 92/09 que 

estabelece critérios e procedimentos gerais para a proteção e conservação das águas 

subterrâneas no território brasileiro.  

 

A Lei nº. 9.984, de 17 de julho de 2000, criou a Agência Nacional de Águas - ANA, 

entidade Federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 

integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

estabelecendo regras para a sua atuação, sua estrutura administrativa e suas fontes de 

recursos. 

 

O arcabouço jurídico referente às águas subterrâneas é ainda bastante limitado. 

Existe uma grande diferença no tratamento legal das águas superficiais e 

subterrâneas. Tratando-se da dominialidade, segundo a Constituição Federal, as 
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águas de superfície podem ser federais ou estaduais, inciso III do artigo 20. Já as 

águas subterrâneas, pelo inciso I do artigo 26, são de domínio dos Estados, mesmo 

que os aquíferos transcendam os limites estaduais e até nacionais, tornando 

imprescindível a presença da União, como no caso do Aquífero Guarani. Porém, as 

águas minerais, que são águas subterrâneas utilizadas para engarrafamento, 

balneoterapia, hidroterapia e uso geotermal são de responsabilidade da União, sendo 

a concessão do direito de lavra pelo Departamento Nacional da Produção Mineral - 

DNPM. Recentemente, além da lavra em alguns estados a captação das águas 

minerais também necessita da Outorga de Direto de Uso. 

 

Em 26 de março de 2009, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou por 

meio da Resolução CNRH nº 99 o Programa Nacional de Águas Subterrâneas -

PNAS, como parte integrante do Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH. Em 

abril de 2010 o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprova a Resolução CNRH 

nº 107 a qual estabelece diretrizes e critérios a serem adotados para planejamento, 

implantação e operação de Rede Nacional de Monitoramento Integrado Qualitativo e 

Quantitativo de Águas Subterrâneas. 

 

3.2.4 Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

Conforme o Artigo 5º da Lei 9433/97 são instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos: 

 

I - os Planos de Recursos Hídricos, que são planos diretores que visam a fundamentar 

e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

gerenciamento dos recursos hídricos, bem como os Planos de Recursos Hídricos de 

longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de 

implantação de seus programas e projetos; 

  

II - o Enquadramento dos Corpos de Água em Classes, segundo os usos 

preponderantes da água, visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos 
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mais exigentes a que forem destinadas, bem como diminuir os custos de combate à 

poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes; 

 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar 

o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso à água e estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os direitos dos 

usos para  derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água 

para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo 

produtivo; extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo 

de processo produtivo; lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos 

líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou 

disposição final; aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; outros usos que alterem 

o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água; 

 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva, reconhecer a água como bem 

econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; incentivar a 

racionalização do uso da água; obter recursos financeiros para o financiamento dos 

programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos; 

 

V - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos; é um sistema de coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e 

fatores intervenientes em sua gestão, que serão incorporados ao Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos. 

 

São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos, a descentralização da obtenção e produção de dados e 

informações; coordenação unificada do sistema; acesso aos dados e informações 

garantido a toda a sociedade. 

 

São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, reunir, 

dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos no Brasil; atualizar permanentemente as 
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informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o 

território nacional; fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos 

Hídricos. 

 

Conforme o Artigo 3º da Lei Estadual 7663/91 são instrumentos da Política Estadual 

de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Outorga de Direitos de Uso dos 

Recursos Hídricos, Infrações e Penalidades, Cobrança pelo Uso dos Recursos 

Hídricos, Rateio de Custos das Obras, Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

 

O gerenciamento dos recursos hídricos depende do gerenciamento das áreas 

contaminadas, considerando o objetivo de se conhecer quais são as áreas 

contaminadas, quais são os principais contaminantes, qual é o risco à saúde humana 

de cada contaminante e onde estão as plumas de contaminação, para se efetuar ações 

de controle e remediação a fim de manter a qualidade dos recursos hídricos para os 

múltiplos usos.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia realizada foi com base em pesquisas na modalidade documental no 

sistema de informação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB para levantamento de dados sobre as 

áreas contaminadas de 2002 a 2010 e no sistema de informação do Departamento de 

Águas e Energia – DAEE sobre os poços outorgados cadastrados até o ano de 2011, 

na UGRHI do Alto Tietê. 

 

4.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS 

 

Os dados do sistema de informação das áreas contaminadas e reabilitadas utilizados 

para este trabalho foram os seguintes: coordenadas de localização da área, município, 

atividade desenvolvida na área, classificação da área; etapa de gerenciamento, fonte 

de contaminação, meio impactado, grupo de contaminantes e medidas de 

remediação. Observa-se que os dados de coordenadas de localização são medidas 

pontuais, não estando incluídas, portanto as plumas de contaminações. 

 

As informações das áreas contaminadas e reabilitadas de 2002 a 2010 foram 

compiladas utilizando-se o programa Microsoft Access e transformadas em tabelas 

do programa Microsoft Excel para a elaboração de gráficos. O programa MAPINFO 

foi utilizado para preparar os mapas da UGRHI do Alto Tietê com a localização das 

áreas contaminadas e reabilitadas por classificação e por grupo de atividades. 

 

Foram elaborados mapas com a localização das áreas contaminadas e reabilitadas por 

classificação no Município de São Paulo para observação em escala de detalhe para 

embasar a interpretação das imagens aéreas. 
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4.2 POÇOS PERFURADOS 

 

As informações do DAEE utilizadas neste trabalho foram as coordenadas de 

localização dos poços outorgados na UGRHI do Alto Tietê até 2011. Esses dados 

foram compilados no programa Microsoft Access 97 produzindo dados agrupados 

por município, posteriormente transformados em tabelas do programa Excel para a 

elaboração de mapas temáticos no programa MAPINFO. 

 

4.3 POÇOS PERFURADOS E ÁREAS CONTAMINADAS 

 

Conforme definido na Resolução Conjunta SERHS/SMA/SES 03/06, foi traçado o 

raio de 500 m ao redor dos poços outorgados para comparação com as áreas 

registradas no Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas da CETESB por meio 

do programa MAINFO. Para melhor visualização desse cenário, foram escolhidas 

três áreas para ampliação e gerar mapas. O critério de escolha foi uma área com alta 

industrialização incluindo parte dos municípios de São Paulo e São Caetano do Sul, 

uma área residencial e industrial na zona leste da cidade de São Paulo próximo ao 

Bairro da Moóca e uma área na Represa do Guarapiranga, em área de proteção de 

mananciais próxima a Jurubatuba. Nestes casos foi utilizada a imagem do satélite 

IKONOS II de outubro de 2002.  

 

Foram elaborados mapas temáticos georreferenciados em coordenadas UTM, datum: 

SAD – South American Datum - 69, na escala 1:25.000. 

 

Paralelamente à pesquisa documental, foi realizada a revisão bibliográfica, 

procedendo-se o levantamento de dados sobre áreas contaminadas, águas 

subterrâneas, poços perfurados, caracterização da UGRHI do Alto Tietê e legislações 

dentre outros aspectos. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Lei Estadual nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994, instituiu o primeiro Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, que dividiu o Estado de São Paulo em 22 Unidades 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI’s, considerando similaridades 

físicas e socioeconômicas. Na Figura 9 destaca-se, na posição 6, a  UGRHI do Alto 

Tietê.  

 

Figura 9 - Divisão do Estado em vinte e duas Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – UGRHI’s 

 

Fonte: CETESB 2008 

 

 

A UGRHI do Alto Tietê é composta por 34 municípios e abrange a parte superior do 

Rio Tietê, desde a sua cabeceira até a barragem do Reservatório de Pirapora, numa 

extensão de 133 km. É o maior pólo industrial do Brasil, com diversas atividades 

como: bens duráveis diversificados, química, metalurgia, laticínios, mecânica, 

farmacêutica, alimentícia e têxtil, instaladas principalmente nos domínios das sub-

bacias hidrográfica dos rios Pinheiros e Tamanduateí, e do rio Tietê, nas Cidades de 

São Paulo, Osasco São Bernardo, Santo André, Diadema, Guarulhos, Mogi das 

Cruzes e Suzano. Nesta unidade, além das atividades industriais, é grande a produção 

de gêneros de horticultura e fruticultura. É também a principal região produtora de 

água mineral do País. Nesta UGRHI, na qual são coletados 84 % do esgoto 
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produzido, o índice de tratamento é da ordem de 44 % do esgoto gerado (CETESB, 

2008). 

 

O maior pólo de riqueza está nessa região e corresponde a 15% da geração do 

produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. São Paulo centraliza a sede dos mais 

importantes complexos industriais, comerciais e financeiros. O setor de serviços é o 

mais expressivo e mostra uma grande complementaridade com a indústria. Ressalta-

se, ainda, o setor de transportes, de serviços técnicos às empresas, de saúde e de 

telecomunicações (EMPLASA, 2008). 

 

Os municípios pertencentes à UGRHI do Alto Tietê, como mostra a Figura 10, são os 

seguintes: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, 

Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da 

Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, 

Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio 

Grande da Serra, Salesópolis, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra. 
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Figura 10 – UGRHI do Alto Tietê 

 

Fonte: CETESB 2008 

 

 Segundo o censo do IBGE 2010, a população da UGRHI do Alto Tietê é de 

19.521.971 habitantes. 

 

Verifica-se que a expansão urbana e a taxa anual de crescimento populacional 

continuam crescendo, embora a taxas pouco menores que nas décadas anteriores, 

registrando-se o esvaziamento dos distritos que compõem o centro expandido e o 

crescimento dos distritos periféricos do Município de São Paulo e de quase todos os 

demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP em alto ritmo. 

Registra-se a continuidade do aumento das taxas de crescimento demográfico em 

distritos de mananciais (PBAT, 2009). 

 

A vegetação natural corresponde a 27,2% de sua área total, com remanescentes da 

Floresta Ombrófila Densa, que ocorre de forma contínua principalmente em sua 

porção sul, sudeste, centro-norte e sudoeste, bem como de forma fragmentada por 

toda a UGRHI (CETESB, 2009). 

 

Ocorrem também fragmentos de Cerrados, em área restrita, em sua porção norte. 

Destacam-se os municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, Mogi das 
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Cruzes, Cotia e Salesópolis, com significativas áreas com mata nativa. Reúne o 

maior número de áreas naturais sob proteção ambiental, sendo oito Unidades de 

Conservação de Proteção Integral, doze Unidades de Uso Sustentável e vinte três 

áreas especialmente protegidas. Vinte um municípios recebem compensação 

financeira, ICMS Ecológico (CETESB 2009). 

 

A Tabela 1 apresenta um resumo da disponibilidade hídrica dos sistemas produtores 

que atendem a UGRHI do Alto Tietê: Sistema Cantareira, Sistemas do Alto Tietê e 

do Rio Claro, Sistemas Guarapiranga-Billings, Grande e Cotia. 

 

Tabela 1 – Resumo da disponibilidade hídrica dos sistemas produtores e produção 

da SABESP 

 

Sistemas 

Produtores 

Produção da 

SABESP 

(m
3
/s) 

Vazão Garantida 

com 95% (m
3
/s) 

Cantareira 33,0 29,9 

Alto Tietê 10,0 14,0 

Rio Claro 4,0 4,4 

Alto Cotia 1,0 1,5 

Baixo Cotia 0,9 1,0 

Grande 4,8 4,0 

Guarapiranga 14,0 13,0 

Total 67,7 67,8 

Fonte: Plano da Bacia do Alto Tietê, 2009 

 

Principais rios e reservatórios: 

 

Rios: Tietê, Claro, Paraitinga, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba-Mirim, Embu-

Guaçu, Embu-Mirim, Cotia, Baquirivu-Guaçu, Tamanduateí, Pinheiros, Juqueri e 

córregos Aricanduva e Cabuçu de Baixo. Reservatórios: Billings, Rio Grande, Rio 

das Pedras, Ribeirão do Campo, Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba, Jundiaí, 
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Taiaçupeba, Pedro Beicht, Cachoeira da Graça, Juqueri ou Paiva Castro, Edgard de 

Souza, Pirapora, Águas Claras e Guarapiranga. 

 

A tabela 2 apresenta as sub-bacias da UGRHI do Alto Tietê. 

Tabela 2 - Sub-bacias da UGRHI do Alto Tietê  

Sub-bacia Municípios 

Cabeceiras Arujá 

Guarulhos 

Itaquaquecetuba 

Ferraz de Vasconcelos 

Poá 

Suzano 

Mogi das Cruzes 

Biritiba-Mirim 

Salesópolis 

Cotia - Guarapiranga 

 

São Lourenço da Serra 

Embu-Guaçu 

São Paulo (parte) 

Iatapecerica da Serra 

Embu 

Cotia 

Taboão da Serra 

Penha - Pinheiros São Paulo (parte) 

Jusante Pinheiros - Pirapora 

 

Itapevi 

Jandira 

Barueri 

Carapicuíba 

Osasco 

Santana do Parnaíba 

Pirapora do Bom Jesus 

Juqueri -Cantareira 

 

Cajamar 

Caieras 

Franco da Rocha 

Francisco Morato 

Mairiporã 

Rio Grande da Serra 

Billings 

 

Diadema 

São Caetano do Sul 

Santo André 

São Bernardo do Campo 

Mauá 

Ribeirão Pires 
Fonte: Plano da Bacia do Alto Tietê, 2002 
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O recurso subterrâneo tem contribuído para o suprimento complementar de água para 

a região da UGRHI do Alto Tietê. Uma grande quantidade de indústrias, 

condomínios e empreendimentos isolados utilizam os aquíferos como fonte 

alternativa ou primária para suprirem suas necessidades diárias de água (HIRATA e 

FERREIRA, 2001). 

 

Estima-se que cerca de 11 m
3
/s sejam extraídos dos sistemas aquíferos, por meio de 

7.000 a 8.000 poços tubulares em operação É difícil avaliar a proporção de poços 

ainda em funcionamento, pois é variável a duração de uma captação, função das 

características físico-química da água, taxa de exploração, manutenção do poço e 

tipo de material construtivo. Os fatores para o abandono do poço são a baixa 

produção, a queda acentuada do nível de exploração, do rebaixamento do nível 

dinâmico, superexploração, e as fortes interferências entre poços. É notório o 

incremento na construção de novas captações, para o qual se estima a quantidade de 

100-200 poços anualmente (PBAT, 2009).  

 

A UGRHI do Alto Tietê possui o maior número de registros de áreas contaminadas 

do Estado de São Paulo, como é apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo – dezembro de 2010 – 

ordem descrente de total de áreas 

UGRHI

Comercial Industrial Resíduos Postos de 

Combustível

Acidentes/  

Desconhecida

Total

Alto Tietê 68 237 47 1.416 10 1.778

Piracicaba/Capivari/Jundiaí 28 100 23 398 3 552

Paraíba do Sul 4 35 2 166 1 208

Baixada Santista 14 32 16 136 0 198

Turvo/Grande 8 4 2 117 1 132

Sorocaba/Médio Tietê 2 26 4 80 5 117

Alto Paranapanema 2 2 0 105 0 109

Tietê/Jacaré 5 8 6 54 2 75

Mogi Guaçú 4 4 0 61 1 70

Pardo 1 2 1 63 0 67

Litoral Norte 1 3 5 50 1 60

Tietê/Batalha 2 3 1 44 0 50

Baixo Pardo/Grande 0 0 1 45 0 46

Ribeira de Iguape/Litoral Sul 0 6 0 39 0 45

Sapucaí/Grande 0 2 1 35 0 38

Baixo Tietê 1 1 0 21 0 23

Pontal do Paranapanema 0 3 1 19 0 23

Peixe 2 2 0 18 0 22

Médio Paranapanema 4 1 0 15 0 20

São José dos Dourados 0 0 0 20 0 20

Aguapeí 1 0 0 13 0 14

Mantiqueira 0 0 0 7 1 8

Total 147 471 110 2.922 25 3.675

Atividade

 

Fonte: CETESB, 2011 

 

Os problemas dos recursos hídricos da Bacia do Alto Tietê são decorrentes dos 

seguintes fatos: 

 

Extensa ocupação urbana, cerca de 37% da área da bacia, gera riscos extremamente 

altos de poluição e contaminação de todos os mananciais; 

 

Deslocamento da população de baixa renda para as zonas periféricas agrava a 

degradação ambiental pela expansão desordenada e pela falta de infra-estrutura 

adequada e termina por gerar problemas ambientais decorrentes da ocupação de áreas 

de proteção a mananciais e das várzeas, além da necessidade de expansão dos 
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sistemas de infra-estrutura como abastecimento de água, coleta de esgotos sanitários 

e lixo; 

 

Escassez de água. O crescimento da demanda ocorre não somente pelo crescimento 

da população e dos setores industriais, agrícola e de serviços, mas também pela 

necessidade de extensão da rede distribuidora. A expansão da oferta a partir de 

mananciais superficiais está incluída a importação de água de bacias vizinhas; 

 

Exploração desorganizada do manancial subterrâneo. Um grande número de 

indústrias, condomínios e outros empreendimentos isolados utilizam os aquíferos 

como fonte alternativa ou primária para suprirem sua demanda. A água é de boa 

qualidade, obedecendo ao padrão de potabilidade e o preço de exploração é 

competitivo face àqueles praticados pelas companhias de saneamento. Não é 

conhecida a totalidade dos poços existentes, nem a vazão total extraída. As 

conseqüências dessa falta de controle na exploração desse manancial são o 

rebaixamento dos níveis de água e o conseqüente aumento do custo de exploração, 

além da possibilidade de contaminação nos poços, podendo esta se expandir até 

zonas mais protegidas do aquífero; 

 

Qualidade das águas superficiais comprometidas. Somente na última década é que se 

iniciaram massivos investimentos nos sistemas de tratamento e ampliação dos 

sistemas de coleta. Existe a necessidade de expansão da rede coletora, da 

complementação das interligações dos coletores tronco e interceptores, da eliminação 

das ligações clandestinas nos sistemas de drenagem de águas pluviais;  

 

Fontes potenciais de poluição tais como: atividade industrial, área de destinação final 

de resíduo sólido domiciliar e de outras origens; posto de serviço com estocagem 

subterrânea de combustível, área urbanizada sem rede de coleta de esgoto (PBAT, 

2002). 

 

 



73 

 

   

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 INFORMAÇÕES DO CADASTRO CETESB SOBRE AS ÁREAS 

CONTAMINADAS E REABILITADAS DA UGRHI DO ALTO TIETÊ 

 

6.1.1 Áreas Registradas na UGRHI do Alto Tietê 

 

Na UGRHI do Alto Tietê estão registradas 1.778 áreas no total. No Gráfico 3, 

verifica-se que 27% das áreas registradas estão classificadas como contaminadas sob 

investigação, 48% como contaminadas, 20% em processo de monitoramento para 

reabilitação e 5% reabilitadas. 

 

 

Gráfico 3 – Classificação das áreas contaminadas - UGRHI Alto Tietê – dezembro 

2010

 

 

O Gráfico 4 apresenta as áreas registradas por tipo de atividade. As atividades são 

definidas da seguinte forma: 

 Industrial: qualquer atividade industrial; 
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 Comércio: atividade comercial, incluindo as bases de distribuição de 

combustíveis e garagens de ônibus; 

 Postos de combustível: comércio varejista de combustívies, TRR – 

transportador revendedor retalhista;  

 Resíduos: locais de descarte, tratamento ou disposição final de resíduos; 

 Acidentes: locais onde ocorreram acidentes ferroviários, rodoviários, e 

outros; 

 Desconhecidos: quando se tem uma contaminação de origem desconhecida. 

 

Os postos de combustível se destacam com 1.416 casos, 79,6% do total, dos registros 

de áreas contaminadas e reabilitadas, seguidas das atidades industriais com 237 

áreas,13,3%, das atividades comerciais com 68 dos registros, 3,8%para destinação de 

resíduos com 47 registros, 2,6% e dos casos de acidentes e fonte de contaminação de 

origem desconhecida com 10 registros, 0,6%.  

 

Gráfico 4 – Áreas contaminadas por atividade - UGRHI Alto Tietê – dezembro 

2010
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A Figura 11 apresenta a distribuição espacial das áreas no sistema de informação de 

áreas contaminadas da CETESB até dezembro de 2010, que totalizam 1.778. 

 

Nota-se uma concentração de áreas na região centro oeste da UGRHI do Alto Tietê, 

coincidindo com a área central do Município de São Paulo. Ocorre um espalhamento 

das áreas que acompanha os principais rios Tietê, Tamanduateí, Pinheiros, e também 

em direção às represas Billings e Guarapiranga. 

 

Essa configuração é devida ao posicionamento das fontes potenciais de 

contaminação: indústrias, áreas comerciais, postos de combustível, resíduos, 

acidentes e desconhecidas, à margem dos principais rios do municipío, a posição da 

mancha urbana e ao fato de que o cadastramento das áreas contaminadas efetuado 

pela CETESB iniciou-se nesta região no início na década de 90, com o Projeto de 

Cooperação CETESB/GTZ conforme citado no item 3.1.3.  
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6.1.1.1 Áreas Contaminadas sob Investigação 

 

A Figura 12 mostra a distribuição das áreas contaminadas sob investigação (AI) que 

correspondem a 470 áreas, 27% do total de 1.778, que tem a mesma distribuição 

citada na Figura 11, ou seja, ao longo dos rios Tietê, Tamanduateí, Pinheiros, e 

também em direção às represas Billings e Guarapiranga.  

 

Destaca-se que as informações sobre essas áreas são pontuais, ou seja, mostram 

apenas que pelo menos um ponto foi amostrado no solo ou na água subterrânea, cuja 

análise determinou com concentração acima do valor de intervenção, conforme 

procedimentos de gerenciamento estabelecidos pela CETESB, não sendo delimitadas 

as plumas de contaminação, que é uma atividade executada pelo responsável pela 

contaminação conforme mostra o fluxograma de gerenciamento das áreas 

contaminadas, conforme Figura 1, do item 3.1. 

 

Estes dados indicam que a CETESB está atuando, exigindo do responsável legal a 

realização das etapas do gerenciamento de áreas contaminadas. 
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6.1.1.2 Áreas Contaminadas 

 

A Figura 13 mostra a distribuição das áreas classificadas como contaminadas (AC) 

que correspondem a 859 áreas, ou seja, 48% do total de 1.778, que tem a mesma 

distribuição citada dos mapas anteriores. 

 

Essas áreas possuem plumas de contaminação delimitadas e identificação de risco à 

saúde acima dos níveis aceitáveis ou a outros bens a proteger, além de estar em 

andamento alguma medida de intervenção. Observa-se que a critério da CETESB, 

uma área poderá ser considerada contaminada (AC) sem a obrigatoriedade de 

realização de avaliação de risco à saúde humana quando existir um bem de relevante 

interesse ambiental a ser protegido. 
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6.1.1.3 Áreas em Processo de Monitoramento para Reabilitação 

 

A Figura 14 mostra a distribuição das áreas classificadas como em processo de 

monitoramento para reabilitação (AMR) que correspondem a 353 áreas, 20% do total 

de 1.778, que tem a mesma distribuição citada dos mapas anteriores. 

 

Essas áreas já passaram por medidas de remediação e atingiram as respectivas metas 

de remediação, ou os resultados da avaliação de risco indicaram que não existe a 

necessidade da implantação de nenhum tipo de intervenção para que a área seja 

considerada apta para o uso declarado, estando em monitoramento a fim de assegurar 

o encerramento da remediação.  

 

Este resultado é muito positivo, pois praticamente os objetivos de remediação foram 

atingidos e as áreas encontram-se prestes a serem liberadas, para o uso declarado 

conforme resultado do estudo de avaliação de risco. 
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6.1.1.4 Áreas Reabilitadas 

 

A Figura 15 mostra as áreas reabilitadas (AR) que correspondem a 96 áreas, cuja 

distribuição está concentrada no Município de São Paulo, entre os rios Tietê, 

Pinheiros e Tamanduateí em direção aos municípios de São Caetano do Sul e Santo 

André. 

 

Nestas áreas o processo de gerenciamento foi encerrado e foram consideradas aptas 

para o uso declarado. 

 

A tendência deste número de áreas reabilitadas é crescer, em função do grande 

número de áreas em processo de monitoramento para reabilitação e também das 

áreas contaminadas. 
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6.1.2 Atividades de postos de combustíveis na UGRHI do Alto Tietê 

 

No processo de licenciamento do tipo de atividade de postos de combustível, iniciado 

em 2001, a CETESB exigiu a realização da etapa de investigação confirmatória. Esta 

ação foi importante, pois resultou na identificação das áreas contaminadas relativas a 

postos de combustível. 

 

A Figura 16 apresenta a distribuição das áreas registradas por classificação e tipo de 

atividade postos de combustível da CETESB até dezembro de 2010, que totalizam 

1.416 áreas, ou seja, 79,6% do total de 1.778.  
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6.1.2.1 Áreas Contaminadas sob Investigação 

 

A Figura 17 mostra a distribuição das áreas contaminadas sob investigação (AI) 

relativa a postos de combustível que correspondem a 384 áreas, ou seja, 27,1 % do 

total de 1.416. 

 

Verifica-se que as áreas estão distribuídas de leste a oeste no Município de São 

Paulo. 

 

Destaca-se que as informações sobre essas áreas são pontuais, ou seja, mostram 

apenas que pelo menos um ponto de amostragem foi obtido no solo ou na água 

subterrânea, cuja análise determinou a concentração acima do valor de intervenção, 

não sendo delimitadas as plumas de contaminação.  
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6.1.2.2 Áreas Contaminadas 

 

A Figura 18 mostra a distribuição das áreas classificadas como contaminadas (AC) 

relativa aos postos de combustível que correspondem a 663 áreas, 46,8% do total de 

1.416.  

 

Essas áreas possuem plumas de contaminação delimitadas e resultado da avaliação 

de risco à saúde humana acima dos níveis aceitáveis ou a outros bens a proteger e 

intervenções em andamento.  
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6.1.2.3 Áreas em Processo de Monitoramento para Reabilitação 

 

A Figura 19 mostra a distribuição das áreas classificadas como em processo de 

monitoramento para reabilitação (AMR), relativa aos postos de combustível, que 

correspondem a 300 áreas, 21,2% do total de 1.416, que tem a mesma distribuição 

citada dos mapas anteriores.  

 

Essas áreas já passaram por medidas de remediação e atingiram as respectivas metas, 

estando em monitoramento para encerramento.  
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6.1.2.4 Áreas Reabilitadas 

 

A Figura 20 mostra as áreas reabilitadas (AR), relativa aos postos de combustível, 

que correspondem a 69 áreas, ou seja, 4,9% do total de 1.416, cujo processo de 

gerenciamento foi encerrado. 

 

As áreas reabilitadas de postos de combustível representam 71,2%, do total de 96, 

das áreas reabilitadas da UGRHI do Alto Tietê, significando que a maioria das áreas 

reabilitadas é relativa a postos de combustível. 
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6.1.3 Atividades Industriais na UGRHI do Alto Tietê 

 

A Figura 21 apresenta a distribuição espacial das áreas registradas por classificação 

para as indústrias, constante do Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas da 

CETESB até dezembro de 2010, que totalizam 237 áreas. 

 

As áreas das indústrias representam 13,3% do total de 1.778 da UGRHI do Alto 

Tietê, um número pequeno comparado com os postos de combustível.  

 

Observa-se que as indústrias estão posicionadas ao longo dos rios Tietê, 

Tamanduateí,  Pinheiros e em direção às represas Billings e Guarapiranga. 
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6.1.3.1 Áreas Contaminadas sob Investigação 

 

A Figura 22 mostra a distribuição das áreas contaminadas sob investigação (AI) nas 

indústrias, que correspondem a 56 áreas, ou seja, 23,6% do total de 237.  

 

Destaca-se que as informações sobre essas áreas são pontuais, ou seja, mostram 

apenas que pelo menos um ponto de amostragem foi obtido no solo ou na água 

subterrânea, cuja análise detectou concentração acima do valor de intervenção, não 

sendo delimitadas as plumas de contaminação. 
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6.1.3.2 Áreas Contaminadas 

 

A Figura 23 apresenta as áreas contaminadas (AC) das indústrias que correspondem 

a 135 áreas, ou seja, 57% num total de 237 áreas.  

 

Essas áreas foram comprovadas contaminadas por meio de análises, que podem 

determinar danos e ou riscos aos bens a proteger localizados na própria área ou em 

seus arredores.  

 

Nota-se que as áreas contaminadas estão em maior número nos Municípios de São 

Caetano do Sul, Santo André, Mauá, Guarulhos e na região de Jurubatuba no 

Município de São Paulo. 
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6.1.3.3 Áreas em Processo de Monitoramento para Reabilitação 

 

A Figura 24 mostra as áreas em processo de monitoramento para reabilitação (AMR) 

na UGRHI do Alto Tietê para a atividade industrial que corresponde a 29 áreas, ou 

seja, 12,2 % do total de 237.  

 

A maior parte das áreas encontra-se distribuída ao sul do Município de São Paulo. 

Observa-se uma pequena concentração que se encontra em Jurubatuba, área 

considerada crítica pela CETESB, ou seja, uma área que existem superposição de 

plumas de contaminação que em função dos danos causados ou dos riscos que 

oferece, gera inquietação na população ou conflitos entre os atores envolvidos, 

havendo a necessidade de um procedimento de gerenciamento diferenciado que 

contemple a definição de estratégias de intervenção, de comunicação de risco e de 

gestão da informação. 
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6.1.3.4 Áreas Reabilitadas 

 

A Figura 25 apresenta as áreas reabilitadas (AR) na UGRHI do Alto Tietê para a 

atividade industrial correspondendo a 17 áreas, ou seja, 7,2% do total de 237, um 

número ainda pequeno. 

 

Essas áreas foram reabilitadas com aplicação de técnicas, visando à remoção, 

contenção ou redução das concentrações de contaminantes, possibilitando a sua 

reutilização.  
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6.1.4 Outras Atividades na UGRHI do Alto Tietê 

 

A Figura 26 apresenta as áreas registradas de outras atividades na UGRHI do Alto 

Tietê num total de 125 áreas 

 

Nas outras atividades, estão incluídos os tipos: comercial, inclusive bases de 

distribuição de combustíveis e garagens de ônibus; locais de descarte de resíduos, 

tratamento ou disposição final; acidentes e desconhecido, quando se trata de uma 

contaminação de origem desconhecida.  

 

A distribuição das áreas está ao longo dos rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. 
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6.1.4.1 Áreas Contaminadas sob Investigação 

 

A Figura 27 mostra as áreas contaminadas sob investigação (AI) das outras 

atividades na UGRHI do Alto Tietê que correspondem a 30 áreas, isto é, 24% do 

total de 125. 
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6.1.4.2 Áreas Contaminadas 

 

A Figura 28 apresenta as áreas contaminadas (AC) das outras atividades na UGRHI 

do Alto Tietê que correspondem a 61 áreas, ou seja, 48,8% do total de 125.  

 

Essas áreas estão em maior número no Município de São Paulo e distribuídas ao 

longo dos rios Tietê, Tamanduateí.  



110 

 

   

 



111 

 

   

6.1.4.3 Áreas em Processo de Monitoramento para Reabilitação 

 

A Figura 29 apresenta as áreas em processo de monitoramento para reabilitação 

(AMR) das outras atividades na UGRHI do Alto Tietê que representam 24 áreas, ou 

seja, 19,2% do total de 125. A maioria das áreas encontra-se no Município de São 

Paulo. 
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6.1.4.4 Áreas Reabilitadas 

 

A Figura 30 apresenta as áreas reabilitadas (AR) das outras atividades na UGRHI do 

Alto Tietê que correspondem a 10 áreas, 8% do total de 125, cuja distribuição está 

espalhada na UGRHI do Alto Tietê. 

.  
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6.2 INFORMAÇÕES DO CADASTRO CETESB SOBRE AS ÁREAS 

CONTAMINADAS E REABILITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

O Município de São Paulo é o que contém o maior número de áreas registradas da 

UGRHI do Alto Tietê totalizando 1.190, ou seja, 67% das áreas. As áreas estão 

concentradas na região central do município, espalhando-se nas direções dos rios 

Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. 

 

6.2.1 Áreas registradas no Município de São Paulo 

 

A Figura 31 mostra a distribuição das áreas cadastradas no Município de São Paulo 

em relação à classificação: 350 áreas contaminadas sob investigação, 557 

contaminadas, 214 em processo de monitoramento para reabilitação e 69 reabilitadas. 
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6.2.1.1 Áreas Contaminadas sob Investigação 

 

A Figura 32 apresenta as áreas contaminadas sob investigação no Município de São 

Paulo que correspondem a 350 áreas, ou seja, 29,4% do total de 1.190.  

 

Essas áreas têm contaminação comprovada constatada pela investigação 

confirmatória. Nota-se um espalhamento das áreas da região central do município 

para a periferia. 
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6.2.1.2. Áreas Contaminadas 

 

A Figura 33 apresenta as áreas contaminadas (AC) no Município de São Paulo 

correspondendo a 557 áreas, 46,8% do total de 1.190. 

 

Essas áreas anteriormente classificadas como áreas sob investigação, após realização 

de análise de risco, foram observadas quantidades ou concentrações de matéria em 

condições que causem ou possam causar danos à saúde humana. Da mesma forma da 

Figura 32, verifica-se um espalhamento das áreas da região central do Município de 

São Paulo para a periferia. 
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6.2.1.3 Áreas em Processo de Monitoramento para Reabilitação 

 

A Figura 34 apresenta as áreas em processo de monitoramento para reabilitação no 

Município de São Paulo que correspondem a 214 áreas, 18,0% do total de 1.190.  

 

Essas áreas foram classificadas anteriormente como contaminadas ou contaminadas 

sob investigação, nas quais foram implantadas medidas de intervenção e atingidas 

metas de remediação ou nas quais os resultados da avaliação de risco indicaram que 

não existe a necessidade da implantação de nenhum tipo de intervenção para que as 

áreas sejam consideradas aptas para os usos declarados, estando em fase de 

monitoramento para encerramento.  
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6.2.1.4 Áreas Reabilitadas 

 

A Figura 35 mostra as áreas reabilitadas (AR) do Município de São Paulo que 

correspondem a 69, ou seja, 5,8% do total de 1.190. Essas áreas anteriormente 

classificadas em processo de monitoramento para reabilitação, após o monitoramento 

para encerramento, foram consideradas aptas para o uso declarado.  

 

As áreas encontram-se localizadas entre os rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. 
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6.2.2 Atividades de postos de combustíveis no Município de São Paulo 

 

A Figura 36 mostra para a atividade de postos de combustíveis as áreas registradas 

por classificação no Município de São Paulo que correspondem a 1.004 áreas, 84,4% 

do total de 1.190.  

 

Nota-se que a distribuição das áreas está concentrada na zona central do Município 

de São Paulo e um espalhamento na direção da periferia e dos mananciais. 
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6.2.2.1 Áreas Contaminadas sob Investigação 

 

A Figura 37 contém as áreas contaminadas sob investigação (AI) para a atividade de 

postos de combustível no Município de São Paulo que correspondem a 313 áreas, ou 

seja, 31,2% do total de 1.004. Essas áreas estão em maior número na região central 

do Município de São Paulo. 
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6.2.2.2 Áreas Contaminadas 

 

A Figura 38 apresenta as áreas contaminadas (AC) para a atividade de postos de 

combustível no Município de São Paulo que corresponde a 453 áreas, ou seja, 45,1% 

do total de 1.004.  

 

Nota-se que a distribuição das áreas contaminadas se assemelha ao da Figura 37 

Postos de Combustível – Áreas Contaminadas sob Investigação, o que pode se inferir 

que as áreas sob investigação nesta atividade se confirmam, via de regra, como 

contaminadas. 

. 
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6.2.2.3 Áreas em Processo de Monitoramento para Reabilitação 

 

A Figura 39 apresenta as áreas em processo de monitoramento para reabilitação 

(AMR) da atividade de postos de combustível no Município de São Paulo que 

corresponde 183 áreas, ou seja, 18,2% do total de 1.004.  
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6.2.2.4 Áreas Reabilitadas 

 

A Figura 40 mostra as áreas reabilitadas (AR) para a atividade de postos de 

combustível no Município de São Paulo que correspondem a 55 áreas, ou seja, 5,5% 

do total de 1.004.  

 

A atividade de postos de combustível, até por conta da fiscalização e renovação dos 

respectivos licenciamentos, é a que mais reabilita áreas contaminadas para o uso que 

se destinam, quando comparada com as atividades industriais e outras. 
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6.2.3 Atividades Industriais no Município de São Paulo 

 

A Figura 41 apresenta as áreas registradas para a atividade industrial no Município 

de São Paulo que corresponde a 114 áreas, ou seja, 9,6 % do total de 1.190.  

 

Nota-se que a distribuição das áreas está ao longo dos rios Tietê, Tamanduateí e 

Pinheiros. 

 

A tendência da descoberta de novas áreas é grande devido ao histórico de 

industrialização do Município de São Paulo. 
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6.2.3.1 Áreas Contaminadas sob Investigação 

 

A Figura 42 mostra as áreas contaminadas sob investigação (AI) para a atividade 

industrial no Município de São Paulo que correspondem a 23 áreas, isto é, 20,2% do 

total de 114 áreas.  

 

Notam-se algumas áreas próximas às Bacias Billings e Guarapiranga. 
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6.2.3.2 Áreas Contaminadas 

 

A Figura 43 mostra as áreas contaminadas (AC) para a atividade industrial no 

Município de São Paulo que correspondem a 67 áreas, ou seja, 58,8% do total de 

114. 

 

Notam-se algumas concentrações de áreas ao sul próximas à Bacia do Guarapiranga, 

Jurubatuba, e outra ao sudeste na Vila Carioca. 
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6.2.3.3 Áreas em Processo de Monitoramento para Reabilitação 

 

A Figura 44 apresenta as áreas em processo de monitoramento para reabilitação 

(AMR) na atividade industrial no Município de São Paulo que corresponde a 16 

áreas, ou seja, 14% do total de 114. A maioria das áreas está localizada ao longo do 

Rio Pinheiros. 
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6.2.3.4 Áreas Reabilitadas 

 

A Figura 45 apresenta as áreas reabilitadas (AR) na atividade industrial no Município 

de São Paulo que correspondem a 8 áreas, ou seja, 7% do total de 114.  
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6.2.4 Outras Atividades no Município de São Paulo 

 

A Figura 46 mostra as áreas registradas para outras atividades no Município de São 

Paulo que correspondem a 72 áreas, ou seja, 6,1% do total de 1.190. 

 

As outras atividades incluem os tipos: comercial, inclusive bases de distribuição de 

combustíveis e garagens de ônibus; locais de descarte de resíduos, tratamento ou 

disposição final; acidentes e desconhecido, quando se trata de uma contaminação de 

origem desconhecida.  
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6.2.4.1 Áreas Contaminadas sob Investigação 

 

A Figura 47 apresenta as áreas contaminadas sob investigação (AI) outras atividades 

no Município de São Paulo correspondem a 14 áreas, ou seja, 19,4% do total de 72.  
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6.2.4.2 Áreas Contaminadas 

 

A Figura 48 mostra as áreas contaminadas (AC) outras atividades no Município de 

São Paulo que correspondem a 37 áreas, ou seja, 51,4% do total de 72. 
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6.2.4.3 Áreas em Processo de Monitoramento para Reabilitação 

 

A Figura 49 apresenta as áreas em processo de monitoramento para reabilitação 

(AMR) no Município de São Paulo que correspondem a 15 áreas, ou seja, 20,8% do 

total de 72. 
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6.2.4.4 Áreas Reabilitadas 

 

A Figura 50 apresenta as áreas reabilitadas (AR) outras atividades no Município de 

São Paulo que correspondem a 6 áreas, ou seja, 8,4% do total de 72. 
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6.3 EVOLUÇÃO DO CADASTRO DE ÁREAS CONTAMINADAS NA 

UHGRHI DO ALTO TIETÊ 

 

O Gráfico 5 apresenta a evolução do número de áreas cadastradas na UGRHI do Alto 

Tietê desde a primeira divulgação da relação das áreas contaminadas pela CETESB 

em maio de 2002 até dezembro de 2010. Verifica-se o aumento dos registros das 

áreas contaminadas no decorrer dos anos, inicialmente em 2002 com 157 áreas e em 

2010 com 1.778 áreas. Este aumento é devido à identificação de novas áreas, ao 

licenciamento dos postos de combustível, das fontes industriais, comerciais, de 

tratamento e disposição de resíduos e do atendimento a acidentes. 

 

Gráfico 5 – Cadastro de áreas contaminadas na UGRHI do Alto Tietê 
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6.4 NÚMERO DE ÁREAS CONTAMINADAS POR MUNICÍPIO 

 

O município São Paulo é o que apresenta o maior número de registro de áreas 

contaminadas e reabilitadas com 1.190, em seguida o municío de Santo André com 

99, como é apresentado no Gráfico 6. Isto significa que 70% das áreas contaminadas 

da UGRHI do Alto Tietê estão localizadas no Município de São Paulo. 

 

Gráfico 6 – Número de áreas contaminadas por município 
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6.5 CONSTATAÇÕES DE CONTAMINANTES NAS ÁREAS 

CONTAMINADAS 

 

Os grupos de contaminantes que se destacam em número são os combustíveis 

líquidos, os solventes aromáticos e os PAHs – hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos, conforme o Gráfico 7.  Entre os componentes da gasolina estão os BTEX 

(benzeno, tolueno e xilenos), que possuem maior solubilidade em água, portanto são 

os primeiros a atingir o lençol freático. Estes compostos são substâncias depressoras 

do sistema nervoso central. Os PAHs presentes em óleo diesel e óleo lubrificante tem 

menor mobilidade e solubilidade em água, comparado com à gasolina. O benzeno e 

os PAHs são considerados de potencial carcinogênicos. As atividades industriais, 

devido às altas concentrações de produtos químicos que manuseiam, algumas 

práticas de disposição de efluentes e produtos que empregam, principalmente 

solventes halogenados, são as que apresentam os maiores perigos para a 

contaminação da água subterrânea. 

 

Gráfico 7 – Número de constatações de contaminantes nas áreas contaminadas 

UGRHI Alto Tietê – dezembro 2010 
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6.6 CONSTATAÇÕES DE MEIOS IMPACTADOS NAS ÁREAS 

CONTAMINADAS 

 

As informações sobre os meios impactados são subsídios para que se possa 

identificar as vias de exposição ao risco para a saúde humana. Os meios impactados 

nas áreas contaminadas podem ocorrer dentro e ou fora da propriedade do 

responsável pela área. O Gráfico 8 mostra que os principais  meios impactados são a 

água subterrânea dentro da propriedade seguido do subsolo dentro da propriedade. 

 

Gráfico 8 – Constatações de meios impactados nas áreas contaminadas UGRHI Alto 

Tietê – dezembro 2010 
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6.7. CONSTATAÇÕES DE CONTAMINANTES NO MEIO IMPACTADO 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

No meio impactado águas subterrâneas dentro e fora da propriedade do responsável 

pela área, constata-se no Gráfico 9, que os principais grupos de contaminantes em 

números são combustíveis líquidos, solventes aromáticos e PAHs.  

 

Os contaminantes constatados nas águas subterrâneas são preocupantes, porém para a 

avaliação de risco à saúde humana, as metodologias são baseadas em princípios de 

toxicologia humana e no conhecimento das propriedades físico-químicas e 

comportamento ambiental dos contaminantes. A identificação e quantificação dos 

riscos serão subsídios para os objetivos na remediação e das medidas corretivas a 

serem adotadas. 

 

Gráfico 9 – Número de constatações de contaminates no meio impactado águas 

subterrâneas UGRHI Alto Tietê – dezembro 2010 
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6.8 CONSTATAÇÕES DE FONTES DE CONTAMINAÇÃO NAS ÁREAS 

CONTAMINADAS 

 

Segundo o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, as áreas contaminadas 

e os problemas gerados devido à existência destas podem ser originados a partir de 

uma enorme quantidade de tipos de fontes potenciais de contaminação, 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 o solo e as águas subterrâneas. 

 

O Gráfico 10 apresenta as constatações das seguintes fontes contaminação: 

 

 Armazenagem: vazamentos em áreas de tancagem, armazenamento e 

manipulação de produtos químicos; 

 Produção: vazamentos, infiltrações, manipulação de produtos ou percolação 

de águas pluviais nas áreas de produção; 

 Manutenção: vazamentos, infiltrações, manipulação inadequada de produtos 

ou percolação de águas pluviais nas áreas de manutenção; 

 Emissões atmosféricas: emissão de materiais particulados ou gases em 

chaminés ou de forma difusa; 

 Tratamento de efluentes: infiltrações em lagoas ou outras instalações de 

tratamento de efluentes; 

 Descarte/disposição de resíduos: infiltrações, derramamentos, e outros, em 

locais de descarte de tratamento ou disposição final de resíduos; 

 Infiltração: infiltração de despejos em lagoas ou poços, irrigação e aplicação 

de despejos líquidos no solo e 

 Desconhecida – quando não existirem informações ou dados para embasar a 

identificação da fonte (CETESB, 2010). 
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Gráfico 10 -  Número de constatações de fontes de contaminação nas áreas 

contaminadas – UGRHI Alto Tietê – dezembro 2010 

 

 

 

6.9 CONSTATAÇÕES DE TÉCNICAS APLICADAS DE REMEDIAÇÃO 

 

As técnicas de remediações implantadas mais aplicadas nas áreas contaminadas, de 

acordo com o Gráfico 11, são bombeamento e tratamento, seguida de extração 

multifásica e recuperação com bombeamento de fase livre.  
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Gráfico 11 – Constatações de técnicas aplicadas de remediações UGRHI Alto Tietê - 

dezembro 2010 

 

 

 

 

 

6.10 LOCALIZAÇÃO E QUANTIDADE DE POÇOS PERFURADOS NA 

UGRHI DO ALTO TIETÊ 

 

A UGRHI do Alto Tietê possui 6.548 poços outorgados (DAEE, 2011). O Gráfico 12 

mostra a quantidade de poços outorgados por município na UGRHI do Alto Tietê. 

Verifica-se que o Município de São Paulo possui o maior número de poços, 2.955, 

seguido de São Bernardo do Campo com 512. 
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Gráfico 12 – Quantidade de poços outorgados por município na UGHRI do Alto 

Tietê 

 

 

A Figura 51 apresenta os poços outorgados na UGRHI do Alto Tietê. Verifica-se 

uma alta concentração dos poços no Município de São Paulo. 
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6.11 LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS PERFURADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO 

 

 A Figura 52 representa os poços outorgados no Municípo de São Paulo pelo DAEE.  

 

A localização dos poços está concentrada na região central do Município de São 

Paulo. Nota-se um espalhamento para o leste do município e poços localizados ao 

longo das represas Billings e Guarapiranga. 
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6.12 AS ÁREA CONTAMINADAS E OS POÇOS PERFURADOS NA UGRHI 

DO ALTO TIETÊ 

 

A Figura 53 apresenta os poços outorgados com um raio traçado de 500 m na 

UGHRI do Alto Tietê.  

 

Deve ser verificada a presença de áreas contaminadas dentro do raio de 500 m no 

processo de outorga ou renovação de outorga, conforme Resolução Conjunta 

SERHS/SMA/SES 03/06 que dispõe sobre procedimentos integrados para controle e 

vigilância de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo 

humano proveniente de mananciais subterrâneos. 

 

Notam-se muitas intersecções dos raios traçados, consequência do grande número de 

poços concentrados na região. Fato que pode ser observado de maneira mais 

acentuada no Município de São Paulo. 
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6.13 RECORTES CARTOGRÁFICOS DAS ÁREAS CONTAMINADAS E OS 

POÇOS PERFURADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  

 

Para uma melhor vizualização das áreas contaminadas registradas por classificação e 

dos poços outorgados foram efetuados para estudos, alguns recortes cartográficos no 

Município de São Paulo. 

 

A Figura 54 apresenta as três áreas escolhidas para melhor visualização: a área de 

estudo 1 - Região Pinheiros: está o Bairro de Pinheiros, Jardins, Ponte da Cidade 

Jardim, o Jockey Clube, área comercial e residencial; a área de estudo 2 - Região 

Vila Prudente: abrange a Vila Prudente, Vila Carioca e a Móoca, antiga área 

industrial; e a área de estudo 3 – Represa do Guarapiranga: abrange parte da Represa 

do Guarapiranga na Área de Proteção de Mananciais e área residencial. 
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6.14 ÁREAS CONTAMINADAS E OS POÇOS PERFURADOS -  ÁREA DE 

ESTUDO 1 – REGIÃO PINHEIROS – CENÁRIO USO DO SOLO 

COMERCIAL E/OU RESIDENCIAL 

 

A Figura 55 apresenta a área de estudo 1 – Região Pinheiros, com os poços 

outorgados com o traçado do raio de 500 m e as áreas registradas por classificação. 

 

Observa–se que devido a grande quantidade de poços nessa região, os traçados dos 

raios de 500m se interceptam. Existem áreas contaminadas dentro dos raios, 

indicando que nessa região para obtenção da Outorga de Autorização de Implantação 

de Empreendiemento junto ao DAEE, um dos documentos a serem apresentados ao 

DAEE será um Parecer Técnico da CETESB referente a qualidade ambiental.  
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A Figura 56 apresenta os mesmos dados apresentados na Figura 55, plotados sobre a 

imagem de satélite Ikonos de outubro de 2002. Essa região que inclui os Bairros de 

Pinheiros, Jardins, Ponte da Cidade Jardim e o Jockey Clube, tem predominância de 

cenário de uso do solo residencial e comercial. Nota-se grande quantidade de poços 

perfurados, áreas contaminadas ao redor e muitos prédios construídos. 

 

No caso de construção de prédios, durante a obra pode ocorrer perfurações de poços 

sem outorga para captação de água subterrânea. Se houver nas imediações a presença 

de área contaminada, o rebaixamento do nível d’água causado pelo bombeamento 

dos poços pode bombear a pluma de contaminação, resultando em uma 

potencialização da contaminação nas águas subterrâneas e, dependendo do 

contaminante presente na pluma, poderá até causar explosões. 
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6.15 ÁREAS CONTAMINADAS E OS POÇOS PERFURADOS – ÁREA DE 

ESTUDO 2 – REGIÃO DA VILA PRUDENTE 

 

A Figura 57 apresenta o a área de estudo 2 – Região da Vila Prudente, que inclui a 

Vila Prudente, Vila Carioca e parte do Ipiranga onde foram plotados os poços 

outorgados, traçado o raio de 500 m e as áreas registradas por classificação. 

 

Verifica-se a presença de grande número de poços perfurados e diversas áreas 

contaminadas próximas. Na Av. Luiz Ignacio Anhaia Mello estão vários poços 

localizados muito próximos que causam rebaixamento das águas subterrâneas, 

pertencentes as obras do Metrô da Vila Prudente. Entre a Av. Juntas Provisórias e a 

Av. Dr. Francisco Mesquita encontra-se a Vila Carioca onde existem várias áreas 

contaminadas e poços perfurados. 

 

É visível, na Vila Carioca, considerada como área crítica pela CETESB, uma fileira 

de poços perfurados bem próximos que funcionam como barreira hidráulica para 

contenção do deslocamento das plumas de contaminação de solventes halogenados.  
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A Figura 58 apresenta os mesmos dados apresentados na Figura 57, plotados sobre a 

imagem de satélite Ikonos de outubro de 2002. Destaca-se que é uma área industrial 

em processo de mudança de uso do solo.  

 

Essa área contém muitos poços cuja outorga tem sido objeto de controle por parte do 

DAEE, pelo fato de ser uma antiga área industrial com potencial de ocorrência de 

contaminação do solo e das águas subterrâneas.  
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A Figura 59 apresenta o recorte 1 – Vila Prudente da área de estudo 2 - Região Vila 

Prudente, onde foi efetuada uma aproximação (zoom) na Figura 58. Nota-se com 

traçado amarelo, que existem vários poços outorgados, cujo raio de 500 m, conforme 

determina a Resolução Conjunta SERHS/SMA/SES 03/06, que possuem áreas 

contaminadas próximas. 

 

É uma antiga área industrial que está em mudança de uso do solo. Com a chegada do 

Metrô Vila Prudente e do Metrô Tamanduateí, próximo ao Shopping Central Plaza, a 

procura de imóveis na região aumentou, assim como novos empreendimentos 

imobiliários (METROPOLITANO EM DIA, 2011). Trata-se de uma região onde o 

DAEE deve efetuar uma ação específica para a revisão das outorgas emitidas. 
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A Figura 60 apresenta o recorte 2-Vila Carioca a área de estudo 2 - Região Vila 

Prudente, onde foi efetuada uma  aproximação (zoom) na Figura 58 mostrando a Vila 

Carioca e imediações da antiga Indústria Matarazzo, área contaminada, em São 

Caetano do Sul.  

 

Na Vila Carioca existe o caso de contaminação causado pela Shell, em uma área de 

180 mil m
2
, onde havia uma unidade para armazenamento de combustíveis e 

agrotóxicos. As águas subterrâneas da região foram contaminadas pelas substâncias 

benzeno, tolueno, xileno, etilbenzeno, metais tóxicos e os organoclorados aldrin, 

dieldrin e isodrin. Nota-se a sequência de poços de perfurados que tem como 

objetivo fazer uma barreira hidráulica para contenção das plumas de contaminantes. 

 

A contaminação do local da Indústria Matarazzo, em São Caetano do Sul, foi 

detectada na década de 1980. O conglomerado industrial fabricava soda cáustica, 

cloro, compostos de cloro, ácido sulfúrico, rayon, celulose e carbureto de cálcio, 

além de produzir agrotóxicos (hexaclorocicloexano e toxafeno). 
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A Figura 61 apresenta o recorte 3 - Móoca da área de estudo 2 - Região Vila 

Prudente, onde foi efetuada uma aproximação (zoom) da Figura 58 mostrando o 

Bairro da Móoca, foi ocupado por atividade industrial no passado.  

 

A área possui poços perfurados e muitas áreas contaminadas. Nota-se alguns poços 

cujo raio de 500 m inclui-se a antiga base da empresa ESSO, que se trata de área 

contaminada. Existe uma proposta de neste local, após sua descontaminação e ter 

condições para se tornar se tornar uma área reabilitada, ser implantado um parque ou 

área residêncial. 

 

Para a revitalização da área industrial da Móoca é necessário investigações dos 

passivos de contaminação do solo e das águas subterrâneas e definição de região de 

interesse para posicionamento dos bens a proteger e definição do gerenciamento de 

áreas contaminadas  
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6.16 ÁREAS CONTAMINADAS E OS POÇOS PERFURADOS – ÁREA DE 

ESTUDO 3 - REPRESA DO GUARAPIRANGA  

 

A Represa do Guarapiranga cobre uma extensa área na região sudoeste da Grande 

São Paulo, na divisa com os Municípios de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, 

sendo uma área importante como fonte para abastecimento público de água. 

 

Além dos rios Embu-Guaçu e Embu-Mirim, que formam a represa, são muitos os 

córregos e ribeirões que lhe fornecem água, tais como: Ribeirão Itaim, Lavras, 

Represa e Fazenda da Ilha, e os córregos Luzia, Itararé, Campo Fundo, Piqueri, 

Itupu, Guavirutuba, São José, Rio Bonito, Rio das Pedras, Tanquinho e Casa Branca. 

 

A Figura 62 apresenta as áreas contaminadas registradas por classificação e os poços 

perfurados na Represa do Guarapiranga.  

 

Verifica-se, que nessa região os poços estão mais distribuídos e existem poucas áreas 

contaminadas. 
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Na Figura 63 foi efetuado um detalhamento da Figura 62 e a plotagem dos mesmos 

dados sobre a imagem do Satélite Ikonos de outubro de 2002.  

 

Nota-se que existem poços perfurados ao longo da Represa do Guarapiranga, cuja 

região norte apresenta uma maior ocupação, sendo uma área que deve ser priorizada 

para gerenciamento. Nota-se ainda que as áreas contaminadas estão mais agrupadas 

no entorno do canal do Jurubatuba em Santo Amaro.  

 

Jurubatuba é uma área em processo de mudança de uso de solo com extensa 

contaminação nas águas subterrâneas armazenadas no aquífero fraturado e com uso 

intenso desse recurso hídrico para abastecimento público e industrial. As principais 

atividades das indústrias causadoras da contaminação do solo são: químicas, 

petroquímicas, farmacêuticas e metalúrgicas. 

 

A região sul da Represa do Guarapiranga está mais preservada, apresentando áreas 

verdes e poucos registros de áreas contaminadas. 
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A Figura 64 recorte 1 - Interlagos da área de estudo 3 Represa do Guarapiranga foi 

efetuado uma aproximação na Figura 63, focalizando a área próxima ao Autódromo 

de Interlagos e Jurubatuba. 

 

Verifica-se que é um local de uso e ocupação do solo residencial e industrial. O 

Bairro de Jurubatuba é o que apresenta um maior número de áreas contaminadas 

porque foi priorizado para avaliações e seu mapeamento. Com a desativação de 

industrias iniciou-se um processo de avaliação de passivos industriais onde foram 

detectadas áreas com contaminação de solo e águas subterrâneas. A CETESB iniciou 

suas ações mais efetivas de controle de passivos na região do Jurubatuba a partir de 

2001.  
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A Figura 65 apresenta um recorte 2 – Guarapiranga da área de estudo 3 - Represa do 

Guarapiranga onde foi efetuada uma aproximação da Figura 63, detalhando a área 

inferior da Represa do Guarapiranga. 

 

Verifica-se a existência de poços de captação de água subterrânea isolados utilizados 

para abastecimento de clubes e de bairros, com poucas áreas contaminadas. 

 

Nota-se grandes áreas verdes e várias habitações próximas às margens da Represa do 

Guarapiranga, caracterizando a ocupação de áreas de proteção de manancial 

superficial. Ressalta-se que as águas desta represa é fonte de abastecimento público 

que deve ser preservada.  
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A UGRHI do Alto Tietê contém 1.778 áreas contaminadas, referentes a dezembro de 

2010, que representa 48% das áreas contaminadas do Estado de São Paulo. 

Constatou-se que das 1.778 áreas, 1.416 são áreas de postos de combustível, 237 

decorrentes de atividades industriais, 68 de origem em atividades comerciais, 47 por 

deposição de resíduos e 10 decorrentes de acidentes ou de autoria desconhecida. 

Destaca-se a quantidade de registros dos postos de combustível, 79,6 % do total dos 

registros, que é atribuída ao resultado do programa de licenciamento iniciado em 

2001, com a publicação da Resolução CONAMA nº 273/00 e apoio da Câmara 

Ambiental do Comércio de Derivados de Petróleo, cujo atendimento resultou na 

realização de investigação confirmatória, com o objetivo de verificar a situação 

ambiental do empreendimento a ser licenciado, bem como a troca dos tanques de 

armazenamento de combustíveis subterrâneos com mais de 15 anos de operação. 

 

O Município de São Paulo é o que contém o maior número de áreas do Cadastro de 

Áreas Contaminadas e Reabilitadas da UGRHI do Alto Tietê totalizando 1.190, ou 

seja, 67% das áreas. As áreas estão concentradas na região central do município, 

espalhando-se nas direções dos rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. Verifica-se que 

semelhante a UGRHI do Alto Tietê a atividade de postos de combustível é em maior 

número correspondendo a 1.004 áreas. 

 

Os contaminantes mais constatados em número nas áreas cadastradas da UGRHI do 

Alto Tietê foram os combustíveis líquidos com 1.285 constatações, seguido dos 

solventes aromáticos com 1.193 e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, PAHs, 

com 731. 

 

Os meios impactados nas áreas contaminadas da UGRHI do Alto Tietê com maior 

constatações são a água subterrânea dentro da propriedade do responsável pela área 

com 1.696 constatações, seguido do subsolo dentro da propriedade com 1.088. No 

meio impactado águas subterrâneas os contaminantes mais constatados são os 
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combustíveis líquidos com 1.249 constatações, solventes aromáticos com 1.163 e 

PHA’s com 710. 

 

A fonte de contaminação das áreas contaminadas preponderante na UGRHI do Alto 

Tietê é a armazenagem com 1.582 constatações, seguida de produção com 148. 

 

Com relação à classificação no gerenciamento das 1.178 registradas na UGRHI do 

Alto Tietê, 449 áreas das áreas registradas, ou 25% do total das áreas podem ser 

consideradas aptas para o uso declarado, ou seja, a soma do número de áreas 

reabilitadas (AR) e em processo de monitoramento para reabilitação (AMR). As 

áreas classificadas como área contaminada (AC), que totalizam 859, 48% do total 

das áreas registradas, estão com alguma medida de intervenção em andamento: 

medidas de remediação, medidas de controle institucional ou medidas de controle de 

engenharia. As áreas reabilitadas (AR) representam 5% do total das áreas registradas. 

 

As técnicas de remediação implantadas mais aplicadas são bombeamento e 

tratamento seguidos de extração multifásica e recuperação de fase livre. 

 

Quanto à evolução da identificação das áreas contaminadas na UGRHI do Alto Tietê 

no período de 2002 a 2010, verifica-se um crescimento de cerca de 1000%. Esse 

crescimento é devido a identificação de novas áreas, ao licenciamento dos postos de 

combustível, das fontes industriais, comerciais, de tratamento e disposição de 

resíduos e do atendimento a acidentes.  

 

A UGRHI do Alto Tietê possui 6.548 poços outorgados, observa-se que no 

Município de São Paulo estão localizados 45% dos poços. Estima-se que existam na 

Bacia do Alto Tietê 8 mil poços em atividade (PBAT, 2009). Os poços clandestinos 

podem estar causando a exploração desordenada, representando sérios problemas ao 

recurso hídrico. Os poços abandonados devem ser tamponados adequadamente, pois 

representam riscos á qualidade das águas subterrâneas facilitando a contaminação 

direta, merecendo uma atenção cuidadosa dos órgãos gestores de recursos hídricos. 
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O mapeamento das áreas contaminadas e reabilitadas na UGRHI do Alto Tietê indica 

uma alta concentração no Município de São Paulo e algumas áreas na direção das 

represas Guarapiranga e Billings. As plumas de contaminação não foram desenhadas 

nesses mapas porque é necessária uma ferramenta específica para isso, além de 

estudos envolvendo modelagem matemática e estudos hidrogeológicos. 

 

Os poços outorgados na UGHRI do Alto Tietê quando espacializados, assim como 

as áreas contaminadas e reabilitadas, revela uma alta concentração no Município de 

São Paulo e uma menor concentração nos municípios vizinhos. Em função do 

grande número de sobreposição das informações, foram selecionadas três áreas 

menores de estudo para uma avaliação mais detalhada. Foi traçado o raio de 500 m, 

conforme estabelecido na Resolução Conjunta SERHS/SMA/SES 03/06, ao redor 

dos poços outorgados para comparação com as áreas registradas por classificação. 

Assim sendo, verificou-se que: 

 

 A área de estudo 1 - Região Pinheiros – uso do solo comercial e/ou 

residencial – que abrange o bairro de Pinheiros, Jardins, Ponte da Cidade 

Jardim e Jockey Clube: nota-se grande quantidade de poços perfurados e a 

presença de áreas contaminadas dentro do raio de 500 m traçado entorno dos 

poços. É uma área com predominância de uso do solo residencial e 

comercial, com muitos prédios. Na construção dos prédios podem ocorrer 

obras de rebaixamento do nível da água subterrânea. Se houver nas 

imediações área contaminada, o poço de bombeamento cuja função é 

rebaixamento do nível de d’água pode atrair a pluma de contaminação, 

causando contaminações nas águas subterrâneas e podendo até causar 

explosões; 

 

 A área de estudo 2 - Região Vila Prudente - abrange a Vila Prudente, Vila 

Carioca e a Móoca: observa-se grande número de poços perfurados e 

diversas áreas contaminadas próximas. É uma área com predominância do 

uso do solo com a atividade industrial que atualmente encontra-se em 

processo de mudança de uso para comercial e residencial. A Vila Carioca, 
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considerada área crítica pela CETESB, contém uma fileira de poços 

perfurados bem próximos que funcionam como barreira hidráulica para 

contenção do deslocamento das plumas de contaminação. Os poços 

outorgados nessa região recomendam-se o acompanhamento da qualidade 

das águas utilizadas mensalmente. Observam-se também no bairro da 

Móoca, com vocação industrial no passado, a presença de poços perfurados e 

muitas áreas contaminadas. Com a chegada do Metrô Vila Prudente e do 

Metrô Tamanduateí, próximo ao Shopping Central Plaza, a procura de 

imóveis na região aumentou, assim como novos empreendimentos 

imobiliários e áreas de serviços (METROPOLITANO EM NOTÍCIAS, 

2011). As outorgas e as investigações de áreas contaminadas nessa região 

devem ser intensificadas; 

   

 A área de estudo 3 - Represa do Guarapiranga - abrange parte da Represa do 

Guarapiranga em Área de Proteção de Mananciais, Autódromo de Interlagos, 

canal de Jurubatuba: nota-se que existem poços perfurados ao longo da 

Represa do Guarapiranga. As áreas contaminadas estão mais agrupadas no 

entorno do canal do Jurubatuba. Ao longo da Represa do Guarapiranga os 

poços perfurados estão isolados, e são mais utilizados para abastecimento de 

clubes e bairros com poucas áreas contaminadas. É uma área que deve ser 

priorizada para gerenciamento. 

 

Face ao exposto, conclui-se que: 

 

 Na UGRHI do Alto Tietê verifica-se a possibilidade de existência de riscos 

para a saúde pública na utilização das águas subterrâneas, principalmente no 

Município de São Paulo que possui o maior número de áreas contaminadas 

que podem influir na qualidade das águas subterrâneas obtidas por meio de 

perfuração de poços de abastecimento; 

 

 Áreas com vocação industrial no passado deverão ser mais investigadas; 
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 Na análise da evolução dos registros de áreas contaminadas em oito anos na 

UGRHI do Alto Tietê observa-se o crescimento na identificação de áreas 

contaminadas, resultado do licenciamento de postos de combustível, das 

fontes industriais, comerciais, de tratamento e disposição de resíduos e do 

atendimento a acidentes. A tendência é de aumentar o número de áreas 

industriais com mudança de uso; 

 

  Para assegurar a qualidade e quantidade das águas subterrâneas e superficiais 

da UGRHI do Alto Tietê é necessária a aplicação dos instrumentos de gestão 

como: outorga, cobrança do uso da água e o enquadramento das águas 

subterrâneas e também o gerenciamento de áreas contaminadas; 

 

 A utilização dos recursos hídricos subterrâneos depende do gerenciamento 

das áreas contaminadas, considerando o objetivo de se conhecer quais são as 

áreas contaminadas, quais são os principais contaminantes, qual é o risco à 

saúde humana de cada contaminante e onde estão as plumas de 

contaminação, para se efetuar ações de controle e remediação a fim de 

manter a qualidade dos recursos hídricos para os múltiplos usos e ações de 

reordenamento de uso e ocupação do solo;  

 

 O cadastro de áreas contaminadas é um instrumento eficiente para o 

gerenciamento dos recursos hídricos e do uso do solo e quando é associado a 

um sistema geográfico de informações, com imagens, se torna eficaz. 

 

Dessa forma, deverão ser desenvolvidos estudos futuros incluindo mapeamento das 

plumas de contaminação, áreas potenciais e áreas suspeitas de contaminação, uso do 

solo, mancha urbana, hidrografia, malha viária, topografia, bens a proteger, melhoria 

no cadastramento de poços de abastecimento e definições de áreas de restrições de 

uso para a UGRHI do Alto Tietê. 
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Gerente da Cetesb Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Tem 
experiência na área de Ciências Ambientais, com ênfase em Informações 
Ambientais e experiência em auditoria interna da qualidade. 
(Texto informado pelo autor)  

Última atualização do currículo em 26/08/2011  

Endereço para acessar este CV:  

http://lattes.cnpq.br/4000877463820371  

 


