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Sustentabilidade, da Faculdade de Saúde 
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RESUMO 

COSTA, A.P.D. Reutilização de áreas contaminadas no município de São Paulo: a 

participação do mercado imobiliário para o desenvolvimento urbano sustentável. 

2019. 251 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2019.  

 

O novo Plano Diretor do município de São Paulo orienta o adensamento da cidade para 

as regiões intraurbanas, muitas delas de uso pretérito predominantemente industrial, e 

estabelece zonas de contenção para preservar as áreas verdes e de proteção ambiental, em 

tentativa de frear o espraiamento urbano e promover o desenvolvimento sustentável do 

município. Cidades como São Paulo, que experimentam a desindustrialização de seu 

território, depararam-se com a problemática das áreas contaminadas e a necessidade de 

reutiliza-las para suprir as demandas por moradias e serviços deste novo contexto 

urbanístico. A reutilização de áreas contaminadas para a produção imobiliária é uma 

prática presente tanto no mercado nacional quanto internacional e se mostra ainda mais 

vital dentro do cenário atual. A presente pesquisa visou caracterizar o panorama atual das 

áreas contaminadas no município de São Paulo, a participação do mercado imobiliário na 

reutilização dessas áreas e a elaboração de um guia para a incorporação imobiliária em 

áreas contaminadas. A metodologia de pesquisa consistiu no levantamento documental 

nos cadastros de áreas contaminadas da CETESB e do DECONT para caracterizar a 

participação do mercado imobiliário na reutilização de áreas contaminadas. Também 

incluiu vistas a processos administrativos para estudos de dois casos de reutilização de 

áreas para implantação de empreendimentos imobiliários, a fim de avaliar os 

procedimentos adotados pelas incorporadoras e a relevância ambiental e urbanística da 

reutilização dessas áreas. Foram realizados levantamentos bibliográficos que permitiram 

caracterizar a importância da reutilização de áreas contaminadas como ferramenta no 

desenvolvimento urbano sustentável e como este tema vem sendo tratado 

internacionalmente. O trabalho resultou no levantamento detalhado das áreas reutilizadas 

ou em processo de reutilização pelo mercado imobiliário, em plantas georreferenciadas 

com a distribuição espacial no município, em observações importantes sobre os 

procedimentos e as dificuldades das incorporadoras no processo de reutilização de áreas 

contaminadas. Também produziu um guia que apresenta informações técnicas, melhores 

práticas e recomendações para o desenvolvimento imobiliário em áreas contaminadas, 

que pode ser utilizado por incorporadores e como fonte de informação para o público em 

geral.  

 

Palavras-chave: Áreas contaminadas; Reutilização de áreas contaminadas; Mercado 

imobiliário; Desenvolvimento urbano sustentável;  

 
 



ABSTRACT 

COSTA, A.P.D. Reutilization of contaminated areas in the city of São Paulo : the 

participation of real estate market for the sustainable urban development. 2019.   

251 f. Dissertation (Master’s degree) - School of Public Health, University of São Paulo, 

São Paulo, 2019. 

 

The new Master Plan of the city of São Paulo directs the densification of the city to intra-

urban regions, many of them predominantly industrial, and creates containment zones to 

preserve green areas and environmental protection, in an attempt to restrain urban sprawl 

and promote the city’s sustainable development. Cities like São Paulo that experience the 

deindustrialization of their territory have faced the problematic of contaminated areas and 

the need to reuse them to meet the demands for housing and services in this new urban 

context. The reuse of contaminated areas for real state production is a practice present in 

both the national and international markets and even more vital in the current scenario. 

The present research aimed to characterize the current panorama of contaminated areas 

in the city of São Paulo, the participation of real estate market in the reuse of these areas 

and the elaboration of a guide for real estate development in contaminated areas. The 

research methodology consisted of a documentary survey in the registries of 

contaminated areas of CETESB and DECONT to characterize the participation of the real 

estate market in the reuse of contaminated areas. It also included analysis of 

administrative proceedings in two case studies of sites reutilization for the 

implementation of real estate projects, in order to evaluate the procedures adopted by the 

developers and the environmental and urban relevance of the reutilization of these areas. 

Bibliographical search was carried out to identify the importance of the reutilization of 

contaminated areas as a tool in sustainable urban development and how this theme has 

been treated internationally. The work resulted in the detailed survey of areas reused or 

under reutilization process by the real estate market, in georeferenced plants with the 

spatial distribution of these areas in the city, important observations about the procedures 

and difficulties of the developers in the process to reuse contaminated areas. It also 

produced a guide that presents technical information, best practices and recommendations 

on real estate development in contaminated areas, which can be used by developers and 

as a source of information for the public in general. 

 

 

Keywords: Contaminated areas; Reutilization of contaminated areas; Real estate market; 

Sustainable urban development; 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ORIGEM DAS ÁREAS CONTAMINADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO  

A industrialização no município de São Paulo ocorreu a partir da segunda metade do 

século XIX, baseando-se em recursos tecnológicos e modelos de produção próprios às primeiras 

fases da revolução industrial e ao modelo fordista. A marcha da industrialização na cidade 

causava sentimentos contraditórios. Esperança, ante a possibilidade de uma nova vida com o 

desenvolvimento econômico, livre das privações do passado, e o medo, do desconhecido, dos 

efeitos colaterais que os discursos progressistas buscavam minimizar (VALENTIM, 2010). 

A indústria paulistana se fixou, sobretudo, em grandes lotes localizados próximos de 

recursos hídricos, especialmente rios, de onde captaria a água e despejaria seus efluentes, bem 

como próximo das linhas ferroviárias, para garantir o escoamento de sua produção.  

Por isso, as primeiras regiões que receberam plantas industriais concentravam-se 

próximas à ferrovia Santos-Jundiaí, às margens do Rio Tietê e Rio Tamanduateí, em bairros 

como a Lapa, Barra Funda, Bom Retiro, Brás, Mooca e Ipiranga (VALENTIM, 2010). 

As áreas de várzea, onde se assentou grande parte do parque industrial, apresentam as 

condições mais suscetíveis ao agravamento de possíveis ocorrências de contaminação do solo 

e das águas subterrâneas, por se tratarem de terrenos naturalmente alagáveis e com lençol 

freático elevado (MORINAGA, 2013). 

Da implantação de parques industriais no município de São Paulo derivam, também, 

áreas clandestinas para a disposição de resíduos de fontes variadas, sejam industriais, 

comerciais e domésticos. A total ausência de controle sobre as fontes poluidoras, durante 

décadas, favoreceu as condições para o surgimento de diversas formas de contaminação 

ambiental na cidade (MORINAGA, 2013). 

A formação destes parques industriais impulsionou o estabelecimento de moradias em 

seu entorno. Em um primeiro momento a ocupação se deu pelos próprios trabalhadores dessas 

indústrias. Posteriormente, novos moradores foram atraídos para essas regiões que então 

consolidaram-se como bairros.  A falta de ordenamento urbano permitiu que coexistissem, lado 



 

 

 

21 

 

a lado, dois usos absolutamente conflitantes, especialmente devido à ausência de controle 

ambiental e sanitário, comprometendo seriamente a qualidade de vida e saúde da população.  

Segundo Vitale (2013), a combinação entre o aumento demográfico vertiginoso e a 

rápida urbanização, é agravada pela ausência de planejamento adequado às mudanças e por 

novas exigências urbanas (infraestruturas, habitação, etc.). 

Segundo Sanchez (2001), o espaço das cidades está em constante mutação. Na década 

de 1990, muitas atividades industriais cessaram, por razões diversas, de ordem econômica, 

ambiental, ou devido a determinadas políticas públicas. A saber: 

- A ausência de espaço físico e/ou alto custo para aquisição de áreas vizinhas para 

expansão; novas demandas de infraestrutura de transporte ou acesso dificultado pelo 

crescimento urbano; 

- As atividades industriais se tornaram incompatíveis com o uso residencial estabelecido 

no seu entorno, tornando a indústria um incômodo para a vizinhança, ou por conta de novas 

regras de controle ambiental que impactam em custos adicionais; 

- Aumento de taxas ou impostos locais e surgimento de incentivos fiscais em novas 

localidades; 

- O valor do imóvel aumenta o que torna o aluguel mais caro, quando a empresa não é 

proprietária da área, ou a venda do imóvel se torna mais atrativa do que a permanência no local; 

- Novas políticas de uso do solo estimulam a desindustrialização, visando modificar o 

uso de determinados bairros, ou até mesmo estimular a criação de novos distritos industriais. 

- Concorrência entre regiões, cidades, estados e até países, ofertando subsídios para 

atrair novos investimentos, o que incentiva a transferência de indústrias, abertura de filiais, 

desestimulando o investimento na modernização das velhas unidades, até a sua completa 

desativação.  

Diversas regiões do município têm assistido a progressiva perda da função industrial, 

tornando-se objeto de intensas transformações (MORINAGA, 2013). Segundo Sanchez (2001), 

o principal resultado da desindustrialização é a produção de imóveis, terrenos e edifícios 
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disfuncionais, vagos ou disponíveis, e em grande parte localizados em zonas urbanas 

consolidadas.  

1.2 REUTILIZAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS 

Alguns casos de áreas contaminadas, que foram reutilizadas sem que houvesse um 

procedimento prévio de gerenciamento para garantir a ocupação segura da área, resultaram em 

sérias situações de riscos à população.  

Sanchez (2001) relembra o caso do Love Canal, na cidade de Niágara Falls no Estado 

de Nova York, que repercutiu em 1970. Mais de 700 residências e uma escola foram construídas 

sobre a antiga área de disposição dos resíduos industriais, gerados pela então Hooker 

Eletrochemical Company. Uma série de reclamações da comunidade local motivou 

investigações na área. Foram identificadas contaminação no solo e na água subterrânea. Este é 

tido como o caso que motivou o Congresso americano a aprovar a lei do Superfund.  

Visando ao desenvolvimento urbano sustentável, grandes metrópoles estão se 

reestruturando como cidades compactas, voltando seu desenvolvimento para suas regiões 

intraurbanas. A reutilização de antigas áreas industriais, com passivos ambientais resultantes 

de ocupações pregressas, se mostrou atrativa e inevitável, resultando em novos investimentos 

para estes imóveis. Grandes centros urbanos, que estão na vanguarda da reutilização de áreas 

contaminadas, utilizam essa prática como um dos instrumentos possíveis para a promoção do 

desenvolvimento urbano sustentável (LEITE, 2010). 

Sob o prisma do desenvolvimento urbano sustentável, Schweigert (2013) ainda reforça 

que é altamente relevante voltar a crescer para dentro da metrópole, buscando o equilíbrio entre 

o ambiente construído e o ambiente natural, reutilizando imóveis em áreas já urbanizadas e 

restringindo o avanço da mancha urbana sobre as áreas verdes ainda preservadas.   

Preuß & Ferber (2008) entendem o uso e ocupação do solo como um processo cíclico, 

em que sempre existirão áreas degradadas nas metrópoles. Mesmo quando algumas forem 

revitalizadas e receberem um novo uso, outras, em diferentes áreas, perderão seus usos e serão 

abandonadas.  
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A ideia de ciclo parte da noção de locação da terra, desenvolvimento, uso, abandono e 

reuso. A gestão cíclica do uso do solo, segundo Preuß e Ferber (2008), tem como objetivos 

minimizar o uso de áreas verdes para desenvolvimento e privilegiar o uso de áreas que já 

estejam destinadas à construção (áreas degradadas, vazios urbanos e áreas com possibilidades 

de contribuir para o desenvolvimento intraurbano).  

Com o objetivo de fomentar o crescimento interno são promovidas mudanças nos Planos 

Diretores Municipais, trazendo desafios para a requalificação urbana de áreas degradadas. Em 

muitos casos, resultam na mudança de uso de regiões anteriormente ocupadas por atividades 

industriais, ou potencialmente poluidoras, para um novo uso comercial ou residencial. Devido 

à natureza da ocupação industrial, essas regiões trazem a herança de áreas contaminadas que 

devem ser devidamente gerenciadas para permitir sua ocupação segura.  

Segundo Vitale (2013), no município de São Paulo, ao longo dos últimos anos, em 

porções significativas das regiões antes dominadas por atividades industriais, houve um 

rearranjo no espaço urbano impulsionado pelo setor imobiliário privado. Essa nova 

configuração do território deu-se principalmente após as mudanças na lei de uso e ocupação do 

solo, em 2004, e a aprovação do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, em 2002.  

A reutilização de áreas contaminadas mostra-se particularmente promissora para o 

desenvolvimento urbano sustentável, uma vez que, além de fatores ambientais, essa mudança 

envolve fatores sociais e econômicos (SIMON, 2010). A reutilização adequada de áreas 

contaminadas, elimina a exposição da população aos riscos associados à contaminação, permite 

a produção de novos empreendimentos residenciais ou comerciais e promove a valorização, 

não apenas do imóvel reutilizado, mas do seu entorno, que se beneficia com o 

redesenvolvimento na região. 

Günther (2006) conclui, ainda, que a aquisição de áreas contaminadas por 

empreendedores imobiliários traz consigo uma vantagem econômica, pois os custos da 

remediação do passivo são perfeitamente absorvidos nas transações do setor imobiliário, que 

posteriormente, implantam seus empreendimentos nesses terrenos.  
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1.3 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EM ÁREAS CONTAMINADAS  

Em 2016, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 

Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais (SECOVI) registrou a venda de 16,2 

mil unidades habitacionais, somente na capital paulista. Este foi o pior ano da série histórica, 

desde 2004. No seu auge, em 2007, o mercado registrou a marca de 36,6 mil unidades vendidas. 

Apesar do mercado imobiliário ter registrado queda nas vendas de 2013 a 2016, em muito 

devido à recessão econômica enfrentada no Brasil no período, a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) desenvolveu uma metodologia para calcular a demanda por imóveis até 2025. Este 

estudo revela um incremento projetado de 14,5 milhões de unidades no estoque de domicílios, 

entre o período de 2015 e 2025, na região metropolitana de São Paulo, o que equivale a uma 

taxa de crescimento anual de 1,8%.  

Mesmo com a retração do mercado imobiliário, a demanda por moradia tende a crescer 

nos próximos anos. Isso deve levar as incorporadoras a buscar novos terrenos para 

desenvolverem seus empreendimentos. As mudanças nos planos estratégicos e a criação de 

novos eixos estruturais, concentram-se em regiões centrais do município, por vezes ocupadas 

por atividades industriais.  

Marker (2013) ressalta que é indispensável a existência de bases normativas no que se 

refere ao controle da contaminação do solo e de águas subterrâneas, assim como 

responsabilização sobre a gestão dessas áreas. Nenhuma medida para a adequação ambiental 

de um terreno contaminado pode ser executada de maneira satisfatória, sem ter um regramento 

legal que estabeleça conceitos, como o que são solo e água subterrânea “limpos” (atendendo a 

um padrão ambiental), o que é risco aceitável (na obra e na ocupação) e regulamentando os 

direitos e deveres do proprietário, do comprador, do investidor e do causador da contaminação, 

além das competências dos órgãos de controle sanitário e ambiental. 

No estado de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) é 

o órgão responsável por estabelecer os procedimentos e fiscalizar o gerenciamento de áreas 

contaminadas. Muito embora a CETESB já atuasse fortemente na gestão e já dispusesse de 

procedimentos próprios para o gerenciamento de áreas contaminadas, somente em 2009 esses 

procedimentos foram fixados na Lei Estadual no 13.577, de 08 de julho de 2009. Só a partir do 

Decreto Estadual nº 59.263, de 5 de junho de 2013, foi efetivada a regulamentação desses 

procedimentos e suas atribuições. 



 

 

 

25 

 

No âmbito federal, foi publicada a Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 

2009, dispondo sobre os critérios e valores orientadores para a qualidade do solo e 

estabelecendo as diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas.  

O Decreto Estadual nº 59.263/2013 também regulamentou a divulgação da Relação de 

Áreas Contaminadas, que a CETESB já publicava anualmente desde 2002. De acordo com o 

levantamento divulgado, com dados atualizados até o ano de 2016, o município de São Paulo 

concentrava 2.050 (36,2 %) das 5.662 áreas contaminadas cadastradas no Estado. De todas as 

áreas contaminadas do Estado, 987 (17,4%) estão reabilitadas para o uso declarado, sendo que 

425 (43,1%) destas localizam-se no município de São Paulo. A Tabela 1, apresenta as 

informações sobre as áreas contaminadas e reabilitadas no município de São Paulo, agrupadas  

por Agência Ambiental da CETESB responsável pela região onde estão localizadas.  

Tabela 1 – Áreas contaminadas e reabilitadas no município de São Paulo por região, até 2016. 

Agência CETESB Áreas Contaminadas % Áreas Reabilitadas % 

Pinheiros 795 38,8% 232 54,6% 

Santana 253 12,3% 30 7,1% 

Sto. Amaro 389 19,0% 77 18,1% 

Tatuapé 613 29,9% 86 20,2% 

TOTAL 2.050 100,0% 425 100,0% 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2016. 

No Texto Explicativo da Relação de Áreas Contaminadas da CETESB de 2016, é 

destacado ainda que, no estado de São Paulo, foram registradas 724 áreas (12,8%), onde ocorreu 

ou está planejada a reutilização de áreas contaminadas. Isto demonstra uma tendência de 

mudança de uso na ocupação dessas áreas, fato que requer maior atenção na identificação de 

problemas e adoção de medidas de remediação ou intervenção para assegurar a qualidade 

ambiental e, consequentemente, a saúde pública.  

Das 724 áreas registradas no estado, o município de São Paulo concentra 354 (48,9%) 

dessas áreas, programadas para reutilização, conforme apresentado na Figura 1. A CETESB 

não especifica qual o novo uso dessas áreas reutilizadas, ou em reutilização, mas permite a 

identificação da origem da contaminação.  
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Figura 1 – Distribuição das 724 áreas reutilizadas ou em processo de reutilização, por região do 

Estado de São Paulo, até 2016. 

 
Fonte: CETESB, 2016 

Destas 354 áreas em processo de reutilização no município, 190 (53,7%) eram ocupadas 

por atividades industriais, 97 (27,4%) eram postos de combustíveis, 32 (9,0%) algum tipo de 

comércio e o restante encontra-se contaminada devido a acidentes, disposição de resíduos ou 

uso desconhecido. 

A Figura 2, mostra a origem da contaminação das áreas reutilizadas ou em processo de 

reutilização no município de São Paulo até 2016.  

Figura 2 – Origem da contaminação das 354 áreas reutilizadas ou em processo de reutilização, no 

município de São Paulo, até 2016.  

 
Fonte: CETESB, 2016 
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O fato de 190 (53,7%) áreas em reutilização no município de São Paulo, serem de 

origem industrial, reforça os estudos até então realizados, que apontam para a 

desindustrialização do município e ocupação destas antigas áreas industriais por novos usos.  

Analisando os dados do Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB, com atualização 

até dezembro de 2016, das 2.050 áreas contaminadas cadastradas no município de São Paulo, 

somente 341 (16,6%) eram áreas industriais. Dessas 341 áreas industriais, 190 (55,7%) estão 

cadastradas para reutilização. 

A grande maioria das áreas contaminadas cadastradas até 2016, 74,8%, equivalente a 

1.533  das 2.050 áreas, referem-se a Postos de Combustíveis. Isso se deu devido à atuação mais 

ativa da CETESB sobre este segmento. Desde 2006, a CETESB obriga a apresentação das 

investigações ambientais para a obtenção e renovação das licenças ambientais para os postos 

de combustíveis.  

No município de São Paulo, conforme o Artigo 201 da Lei Municipal nº 13.885/2004, 

cabe à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), por meio do Grupo Técnico 

Permanente de Áreas Contaminadas (GTAC) do Departamento de Controle da Qualidade 

Ambiental (DECONT), se manifestar sobre a aprovação de projeto de parcelamento do solo, 

edificação, mudança de uso ou instalação de equipamentos em terrenos públicos ou privados 

considerados contaminados ou suspeitos de contaminação. 

Dessa forma, dentro do município de São Paulo, sempre que um empreendedor buscar 

o licenciamento de um projeto em uma área contaminada, seu empreendimento será objeto de 

análise e aprovação por dois órgãos: CETESB por sua competência em nível estadual no 

gerenciamento de áreas contaminadas e DECONT/GTAC, por sua atribuição municipal de se 

manifestar nos processos de novos empreendimentos que obrigatoriamente devem obter as 

licenças municipais.  

O DECONT/GTAC elabora e divulga mensalmente o Relatório de Áreas Contaminadas 

do Município de São Paulo, restrito a áreas que passam por algum tipo de licenciamento junto 

à Prefeitura Municipal. Na revisão de abril de 2017, foram registradas 506 áreas particulares 

cadastradas como contaminadas e objeto de análise na Prefeitura de São Paulo, sendo 115 

(22,7%) reabilitadas para o uso declarado.  
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A Tabela 2 apresenta um comparativo entre o número de áreas contaminadas no 

município de São Paulo cadastradas pela CETESB e pelo DECONT.  

Tabela 2 – Áreas contaminadas no município de São Paulo cadastradas pela CETESB até 2016 e 

DECONT até 2017 

Situação das áreas CETESB DECONT 

Cadastradas  2.050 506 

Reabilitadas 425 115 

Com Mudança de Uso  354 Não informado 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2016 e DECONT, 2017.  

Considerando os dados do DECONT até 2017, das 506 áreas cadastradas, 391 (77,3%) 

ainda não foram reabilitadas, porém, podem estar em processo de reabilitação. 

Bicalho (2013) explica que, para construir em áreas contaminadas, os Poderes Públicos, 

amparados na legislação ambiental vigente, exigem, dentre outras formalidades, que o solo seja 

reparado com base nos parâmetros estabelecidos pelos órgãos ambientais estaduais. No caso do 

Estado de São Paulo esse órgão é a CETESB.  

Mesmo no município de São Paulo, onde as legislações são claras e abundantes quanto 

às atribuições de cada ator no gerenciamento de áreas contaminadas, são frequentes os conflitos 

jurídicos envolvendo empreendedores, órgãos licenciadores, ONGs e Ministério Público. Essas 

divergências de pensamentos podem gerar insegurança jurídica nas aquisições de áreas 

contaminadas por investidores e ainda onerar e atrasar o processo de aprovação para a 

recuperação dessas áreas. Afugenta-se, assim, investimentos, comprometendo a requalificação 

urbana e o desenvolvimento de importantes regiões do município.   

Ainda segundo Bicalho (2013), há uma corrente minoritária a defender a tese de que os 

proprietários ou adquirentes de áreas contaminadas devem reparar completamente o solo 

contaminado, não apenas atendendo aos níveis considerados toleráveis pelos órgãos ambientais, 

mas promovendo a remediação de forma integral com remoção de todas as substâncias químicas 

que não estariam presentes no solo ou água em seu estado natural original.  

Dessa forma torna-se evidente a necessidade de alinhamento técnico e jurídico entre 

órgãos reguladores, representantes da sociedade civil e agentes privados, para que não exista 

um retardamento no processo de recuperação de áreas degradadas. Em alguns países há 
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incentivos para o desenvolvimento imobiliário empreender em áreas contaminadas, de modo a 

atrair mais investimentos e reutilizar essas áreas para promover as melhorias necessárias ao 

desenvolvimento urbano. 

As informações disponíveis sobre as áreas contaminadas no município de São Paulo, 

divulgadas nas listas de cadastro da CETESB e da SVMA/DECONT, são abundantes e 

diversificadas, como mostrado até aqui, mas não trazem informações específicas sobre a 

reutilização de áreas contaminadas para a produção imobiliária.  

E foi exatamente esta a lacuna que buscou-se preencher com este trabalho: identificar a 

participação das incorporadoras imobiliárias na reabilitação de áreas contaminadas e 

caracterizar a importância da requalificação dessas áreas, dentro do contexto do 

desenvolvimento urbano sustentável, no município de São Paulo.  

2 OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo geral compreender o panorama do gerenciamento de 

áreas contaminadas e caracterizar a participação das incorporadoras imobiliárias na reutilização 

de áreas contaminadas no município de São Paulo. 

O objetivo geral da pesquisa se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

(a) Compreender as origens das áreas contaminadas, dos procedimentos e do arcabouço legal 

para o gerenciamento de áreas contaminadas no município de São Paulo; 

(b) Analisar e compreender a importância da reutilização de áreas contaminadas dentro do 

contexto do desenvolvimento urbano sustentável, identificar a existência de incentivos para a 

reutilização de áreas contaminadas e os riscos à saúde pública; 

(c) Identificar exemplos internacionais de incentivos, reconhecimento e premiações, públicos 

ou privados, para a reutilização de áreas contaminadas; 

(d) Analisar o cadastro de áreas contaminadas dos órgãos ambientais, CETESB e DECONT, e 

identificar as áreas contaminadas, reutilizadas ou em processo de reutilização, especificamente 

para a produção imobiliária no município de São Paulo, para a confecção de mapas que 

permitam visualizar a distribuição espacial dessas áreas no município; 
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(e) Caracterizar a importância da reutilização de áreas contaminadas para o desenvolvimento 

urbano sustentável do município de São Paulo, considerando as políticas públicas para o 

gerenciamento de áreas contaminadas e os regramentos de uso e ocupação do solo do 

município; 

(f) Conhecer, por meio de estudos de casos múltiplos, como as etapas do gerenciamento da área 

contaminada se correlacionam com as etapas que compreendem o desenvolvimento de um 

empreendimento imobiliário; 

(g) Por meio dos casos estudados, caracterizar a inserção urbanística dos empreendimentos e a 

importância da reutilização dessas áreas para o desenvolvimento das regiões onde estão 

localizadas e conhecer os desafios legais e burocráticos enfrentados pelas incorporadoras no 

cenário atual, no município de São Paulo; 

(h) Elaborar um Guia Orientador, que poderá ser utilizado por interessados que pretendem 

empreender em áreas contaminadas, que poderá servir também, como fonte de informação para 

compradores de imóveis, imprensa e órgãos públicos; 

3 METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos, foi realizada pesquisa do tipo exploratória que, conforme 

explica Gil (2012), tem por objetivo principal proporcionar maior familiaridade com o 

problema, tornando-o mais explícito ou permitindo a construção de hipóteses. Pode-se afirmar 

que as pesquisas exploratórias permitem o aprimoramento de ideias e a descoberta de intuições. 

Ainda de acordo com Gil (2002), a maior parte destas pesquisas envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas e análise de exemplos 

que buscam a compreensão do problema pesquisado.  

Os métodos adotados para este estudo foram revisão bibliográfica, pesquisa documental 

e estudo de caso múltiplo.  
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3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para atingir os objetivos do trabalho foi desenvolvida pesquisa bibliográfica, que se 

baseia, de acordo com Gil (2002), na busca de materiais já elaborados constituídos 

principalmente por livros e artigos científicos. A pesquisa bibliográfica se concentrou em 

artigos científicos, livros, dissertações e teses.   

Para a pesquisa de artigos científicos foram consultadas bases de dados, tais como 

SciELO, SCOPUS, SCIENCE DIRECT, SCIRUS, WEB OF SCIENCE e Google Acadêmico. 

Para obtenção de trabalhos acadêmicos, também foram consultados bancos de teses e 

dissertações, da própria biblioteca USP e outros sites “on line”. As consultas também foram 

realizadas em bibliotecas para obtenção do material não disponível pela internet, a exemplo dos 

livros que foram necessários para compor a pesquisa.  

Para as buscas foram utilizadas as palavras chaves e expressões: “áreas contaminadas”, 

“brownfields”, “reutilização de áreas contaminadas”, “brownfield redevelopment”, 

“desenvolvimento urbano sustentável”, “sustainable urban development”, “riscos à saúde”, 

“mercado imobiliário”.  

A revisão bibliográfica focou principalmente no embasamento teórico necessário para 

a compreensão e caracterização da origem e contexto histórico das áreas contaminadas, dos 

processos para o gerenciamento e arcabouço legal. Também subsidiou os estudos para a 

caracterização da importância e relevância urbanística da reutilização de áreas contaminadas e 

dos riscos à saúde pública.  

3.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

Já a pesquisa documental, de acordo com Gil (2002), se diferencia da bibliográfica por 

se utilizar de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que ainda podem 

ser reelaborados.  

Foi realizada uma pesquisa exploratória documental junto aos órgãos ambientais 

responsáveis pelo licenciamento e gerenciamento de áreas contaminadas no município de São 

Paulo: a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e o Departamento de 

Controle da Qualidade Ambiental (DECONT) da Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
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(SVMA) do município de São Paulo. Foram obtidas as listas oficiais de áreas contaminadas 

cadastradas no estado de São Paulo e no município respectivamente.  

As listas de áreas contaminadas foram criteriosamente analisadas para identificar as 

áreas cadastradas, reutilizadas ou em processo de reutilização, para produção imobiliária por 

incorporadoras do mercado, exclusivamente para o município de São Paulo.   

As listas foram confrontadas e foram identificadas áreas cadastradas na listagem do 

DECONT e que não estavam cadastradas na lista de áreas da CETESB. As áreas do DECONT, 

que não constavam na lista da CETESB, foram individualmente pesquisadas no software 

“Google Earth” para confirmar sua reutilização para incorporação imobiliária. Desta pesquisa 

originou-se o Apêndice 3 - Lista das áreas contaminadas em reutilização ou reutilizadas pelo 

mercado imobiliário cadastradas no DECONT, que não constam na relação de áreas 

contaminadas da CETESB. 

Muitas áreas na lista da CETESB já estão identificadas com o nome do atual condomínio 

residencial ou comercial, porém algumas ainda estão cadastradas com o nome da incorporadora 

proprietária da área ou a Sociedade de Propósito Específico. Estes casos também foram 

submetidos a análise específica no software “Google Earth” para confirmar sua atual situação. 

Da análise da lista de áreas da CETESB, originou-se o Apêndice 2 - Lista das áreas 

contaminadas em reutilização ou reutilizadas pelo mercado imobiliário cadastradas na 

CETESB. 

Importante frisar que para preservar a identidade dos condomínios e dos proprietários 

das áreas identificadas, a razão social e algumas informações sobre suas localidades, foram 

suprimidas das listas apresentadas nos Apêndices 2 e 3.  

A identificação das áreas contaminadas, em reutilização ou reutilizadas pelo mercado 

imobiliário, permitiu a elaboração de plantas com a distribuição espacial dessas áreas no 

Município de São Paulo. Isso só foi possível porque, tanto a lista do DECONT quanto da 

CETESB, apresentam as coordenadas geográficas de cada área.  

A pesquisa documental também incluiu buscas em bancos de legislações, sites de órgãos 

públicos que permitiram consultar leis, manuais, planos e outros documentos para a 

caracterização da importância da reutilização de áreas contaminadas no município de São 

Paulo.  
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Foram consultados websites de entidades internacionais para encontrar informações 

sobre incentivos à reutilização de áreas contaminadas, sobre programas de premiações e 

exemplos de casos premiados nesses eventos, sempre associados à reutilização de áreas 

contaminadas para a produção imobiliária. 

Foram consultadas publicações de entidades diretamente relacionadas ao mercado 

imobiliário, a exemplo do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e 

Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI), para obter 

informações sobre o desenvolvimento imobiliário e as demandas do setor.  O SECOVI também 

disponibilizou importantes documentos com abordagens técnicas e jurídicas sobre a 

reutilização de áreas contaminadas pelo setor imobiliário. 

3.3 ESTUDO DE CASO MULTIPLO 

Para compreender as etapas do desenvolvimento imobiliário e como elas se relacionam 

com as etapas do gerenciamento de uma área contaminada, foi realizado estudo de caso múltiplo 

sobre dois empreendimentos imobiliários desenvolvidos em áreas contaminadas no município 

de São Paulo. 

O estudo dos casos também foi fundamental para conhecer os trâmites burocráticos e 

problemas jurídicos enfrentados pelas incorporadoras no processo de reutilização de uma área 

contaminada para o desenvolvimento imobiliário no local.   

Os dois casos estudados, foram selecionados por serem empreendimentos imobiliários 

localizados em áreas importantes da cidade de São Paulo e por apresentar forte potencial de 

mudança na paisagem urbana. Eles estão localizados em regiões diferentes da cidade, ambos 

em Operações Urbanas: o Caso 1 inserido na Operação Urbana Água Branca na Barra Funda e 

o Caso 2 na Operação Urbana Água Espraiada. A região da Barra Funda foi recentemente 

classificada como Região Prioritária pela CETESB no gerenciamento de áreas contaminadas, 

conforme a Resolução SMA no 11/ 2017.  

Segue abaixo um breve descritivo de cada um dos casos estudados: 

Caso 1: empreendimento residencial, com Habitações de Interesse Social (HIS), 

enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), localizado na região da Barra 
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Funda, no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca.  O imóvel consta no 

cadastro de áreas contaminadas da CETESB e não tem histórico de uso pretérito. Sua 

contaminação está associada à ocupação das margens retificadas do Rio Tietê (GEOINTEGRA, 

2011). O empreendimento foi aprovado, sua construção está sendo realizada de forma faseada, 

já obteve o Termo de Reabilitação da Área, assim como o Certificado de Conclusão da Obra 

(“Habite-se”) para as fases já construídas.  

Caso 2 – empreendimento de uso misto, localizado na Marginal Esquerda do Rio 

Pinheiros, em área da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. O imóvel é uma área 

contaminada relacionada no Cadastro da CETESB, anteriormente utilizada como bota-fora de 

material dragado do Rio Pinheiros (GAIA, 2003). O empreendimento foi aprovado, porém as 

obras foram paralisadas e vendas suspensas, em decorrência de duas ações populares e uma 

ação civil pública.  

Com os levantamentos realizados, foi possível avaliar os dois projetos dentro do 

contexto urbanístico e com isso avaliar a importância da reutilização da área contaminada para 

a implantação desses empreendimentos. 

 O Caso 2 permitiu maior aprofundamento nas questões jurídicas acerca da reabilitação 

de áreas contaminadas, em especial sobre a “Tese da Reparação Integral” concebida e defendida 

pelo Ministério Público (MP).  

O Caso 1 permitiu avaliar todas as etapas do gerenciamento da área contaminada até a 

obtenção do Termo de Reabilitação da Área e “Habite-se”, e correlacionar com as etapas do 

desenvolvimento imobiliário.  

A pesquisa não teve como objetivo analisar os escopos das investigações ambientais 

realizadas em cada caso, nem discutir os contaminantes ou adequação das medidas de 

intervenção propostas. Por esta razão, não foram explorados esses aspectos nos levantamentos, 

nem serão comentados no corpo desta dissertação. No geral, os estudos compreenderam: 

descrição dos empreendimentos, contextualização urbanística, levantamento do histórico e do 

licenciamento ambiental, com foco no gerenciamento da área contaminada. 

Para estudo dos casos selecionados foi realizada pesquisa documental, contemplando 

vistas aos processos administrativos de licenciamento, para obter acesso aos relatórios técnicos 
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das investigações ambientais e pareceres técnicos. Também foram consultados os autos dos 

processos judiciais, para a obtenção das peças técnicas e jurídicas.  

Com o estudo dos casos foi possível conhecer os procedimentos técnicos e legais 

envolvidos na implantação de um empreendimento imobiliário em uma área contaminada. 

Correlacionou-se as etapas do Gerenciamento da Área Contaminada com as etapas do 

desenvolvimento do empreendimento pela incorporadora. Também foi possível identificar 

algumas particularidades nos processos que serviram de lições aprendidas e que foram 

replicadas para outros projetos.  

3.4 ELABORAÇÃO DO GUIA ORIENTADOR 

Para o programa do Mestrado Profissional, além da dissertação deve ser desenvolvido 

um produto final como resultado das pesquisas e participação nas aulas. Para a elaboração do 

Guia Orientador foram utilizadas informações obtidas sobre a legislação aplicável, 

procedimentos técnicos adotados pelos órgãos ambientais consultados e lições aprendidas com 

os empreendimentos imobiliários estudados.  

O objetivo do Guia é oferecer uma ferramenta para auxiliar os interessados com 

informações técnicas e práticas de todo o processo, desde a aquisição do terreno contaminado 

até obtenção do Termo de Reabilitação da área, correlacionando o gerenciamento da área 

contaminada com as etapas da incorporação e obras.  

O Guia foi elaborado de maneira sucinta e objetiva, pois não se pretende aqui, fornecer 

um manual sobre como promover a reabilitação de áreas e implantação de empreendimentos. 

O Guia também não pode ser confundido, nem dispõe do mesmo conteúdo do Guia para 

Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis (CETESB, 2003). O Guia produzido no 

âmbito desta pesquisa traz informações gerais sobre o processo de incorporação imobiliária 

concomitante aos procedimentos para a reabilitação da área. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ÁREAS CONTAMINADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: 

DEFINIÇÕES, ORIGEM E GERENCIAMENTO  

4.1.1 A origem das áreas contaminadas e outras definições 

De acordo com Cunha (1997) áreas contaminadas	podem	ser	definidas	como:		

“Locais que apresentam a presença de substâncias toxicas, distribuídas de forma 

não controlada nos diferentes compartimentos do ambiente, as quais, em função 

do nível de concentração existente, determinam riscos potenciais à saúde dos seres 

vivos ou prejuízos à qualidade dos recursos naturais”. (CUNHA, 1997, p.01)	 

A Lei Estadual no 13.577/2009 e o Decreto Estadual no 59.263/2013 definem área 

contaminada como sendo:  

“Área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha 

quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam 

causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger”  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela Lei Federal no 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, define área contaminada como:   

“Local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de 

quaisquer substâncias ou resíduos” 

Günther (2006), reforça ainda que o conceito de áreas contaminadas deve ser 

compreendido dentro de um enfoque sistêmico, referindo-se não só ao local da contaminação, 

mas envolvendo ar, água, solo e vegetação afetados, na superfície e subsuperfície, bem como 

construções, instalações e equipamentos, animais, pessoas, entre outros, em risco de exposição 

aos contaminantes.  

As áreas contaminadas podem estar associadas a diferentes fontes de poluição, 

principalmente as de natureza industrial, tratamento e disposição de resíduos e relacionadas ao 

armazenamento e distribuição de produtos químicos, inclusive os combustíveis. (CUNHA, 

1997) 

De um modo geral, pode-se atribuir a existência de áreas contaminadas à ocupação e 

uso do solo sem a aplicação de medidas adequadas de controle. Seja pela inobservância ou 



 

 

 

37 

 

desconhecimento de normas e leis, ou até mesmo pela inexistência à época, de instrumentos 

legais que regulamentassem o zoneamento das cidades, o licenciamento de atividades, e 

ausência de fiscalização adequada para o controle da poluição.  

No município de São Paulo, o processo de industrialização se deu no final do Século 

XIX com o estabelecimento de plantas industriais ao longo do eixo ferroviário compreendido 

pela Ferrovia Sorocabana e Central do Brasil e próximo aos principais rios do município, de 

início o Rio Tamanduateí e posteriormente as áreas próximas aos Rios Tietê e Pinheiros 

possibilitada pela retificação dos seus leitos. Lapa, Barra Funda, Bom Retiro, Brás, Mooca e 

Ipiranga foram os primeiros bairros formados a partir da fixação destes centros industriais 

(VALENTIM, 2007; SANCHEZ, 2001; MORINAGA, 2013).  

A partir de 1950, os bairros em regiões centrais perdem as suas vantagens locacionais 

para ocupação de atividades industriais, sendo agora mais visados bairros periféricos ou cidades 

próximas de São Paulo. Essa nova conformação do modelo industrial induz a uma 

reorganização da cidade, tendendo a substituir os usos anteriormente consolidados nos grandes 

lotes e glebas, ocupados até então por atividades industriais (VALENTIM, 2007). 

Além da degradação ambiental resultante da industrialização, os grandes centros 

urbanos também sofreram com o processo de adensamento populacional e, consequentemente, 

do desenvolvimento do comércio, também gerador de resíduos e igualmente sem qualquer tipo 

de gerenciamento. As regiões urbano-industriais, especialmente a partir da década de 1980, 

passaram a sofrer o processo inverso da industrialização, com a crescente desativação de 

indústrias (GÜNTHER, 2006). Fenômeno denominado por Sanchez (2001) como 

“desindustrialização”. 

Silva (2002) aponta que da década de 1980, em uma amostra com 309 áreas industriais 

instaladas no Município de São Paulo, apenas 46% permaneciam ativas em 2001/2002; 19% 

encontravam-se desativadas (5,1% para alugar ou vender); e 34,9% foram desativadas e 

encontraram novo uso, sendo 13,6% destas para novo uso industrial e 21,3% para novo uso não 

industrial. A principal consequência da desativação dessas unidades industriais, na esfera do 

espaço urbano, é o surgimento dos chamados Brownfields.  

Os denominados Brownfields ou “campos-marrons” em tradução literal, são definidos 

pela Environmental Protection Agency (EPA) (1999) como instalações industriais e comerciais 

abandonadas, vagas e subutilizadas, cuja reutilização é dificultada por problemas reais ou 
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percebidos de contaminação ambiental. Dessa forma, a definição de Brownfield se aplica a áreas 

contaminadas e a todos os terrenos onde possa ter havido contaminação, algum tipo de 

degradação, sinais de abandono, a simples suspeita ou a percepção de que exista uma 

contaminação.   

Sanchez (2004) explica que na Grã-Bretanha o termo derelict lands, já era usado para 

designar zonas ou terrenos remanescentes de atividades industriais, transmitindo uma ideia 

mais ampla de vazio urbano ou extensa área sem uso, sem necessariamente vincular à ideia de 

contaminação. Termo parecido em francês, friches industrielles é usado para descrever o 

processo de decadência de regiões industrializadas. Sanchez (2004), citando Bruyelle (1992), 

explica que conforme a definição de um geógrafo belga, friches industrielles significa “terrenos 

ou edifícios (ou ambos) anteriormente utilizados para finalidades industriais e hoje total ou 

parcialmente abandonados por seu utilizador e degradados de tal maneira que todo novo uso 

somente é possível após um reordenamento notável”. Brownfield é um termo urbanístico. A 

Figura 3 mostra o lugar do Brownfield dentro das áreas ocupadas. 

Figura 3 – Tipologia de áreas degradadas. 

 
Fonte: Adaptado de SANCHEZ, 2004.  

Essas áreas degradadas que acinzentam a paisagem dos centros urbanos também 

significam desemprego, estagnação da economia local, desvalorização.  Transformam-se 

frequentemente em abrigos clandestinos, pontos de marginalidade, lixões e se estiverem 

contaminadas, ainda podem trazer risco efetivo para a saúde pública. Ou seja, um brownfield 
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nunca significa um bem para a coletividade, sob qualquer ângulo que se queira ver (MATTEI, 

2010). 

O termo brownfield se opõe diretamente ao termo greenfield, utilizado para designar 

áreas agrícolas, florestais, parques ou de proteção ambiental, localizadas longe dos centros 

urbanos, como espaços previamente não desenvolvidos. A revitalização ou reutilização de 

Brownfields protege o meio ambiente, promove a valorização de imóveis e regiões e reduz os 

avanços da mancha urbana sobre os greenfields.  

4.1.2 Histórico do órgão de controle e fiscalização ambiental estadual - CETESB 

Os efeitos danosos da industrialização foram percebidos inicialmente e principalmente 

na água. Isso porque os efluentes industriais eram lançados nos rios sem qualquer tipo de 

tratamento, nos mesmos rios que já estavam sendo afetados pelo despejo de esgotos domésticos 

e que serviam também como fonte de água para o abastecimento da população e das próprias 

indústrias.  

Em 23 de julho 1953 foi publicada a Lei no 2.182 com o objetivo de estabelecer normas 

para evitar a contaminação e poluição das águas litorâneas ou de interiores, correntes ou 

dormentes e dava outras providencias, como a criação do Conselho Estadual de Controle da 

Poluição das Águas (C.E.C.P.A.) vinculado à Secretaria da Viação e Obras Públicas do Estado 

de São Paulo.  

A C.E.C.P.A. tinha como atribuições principais: fixar padrões mínimos para a proteção 

das águas, estudar e propor a regulamentação da lei, fazer o levantamento das condições 

sanitárias das águas naturais, a fim de classificá-las estabelecendo taxas e padrões de poluição, 

estabelecer normas para o exercício da fiscalização, especificando métodos de amostragem e 

análises a serem realizadas, estabelecer o grau de responsabilidade pela poluição, no caso de 

mais de uma entidade estar poluindo o mesmo corpo de água receptor e promover por todos os 

meios ao seu alcance à divulgação de normas tendentes a reduzir a poluição. Na essência, estava 

criada, no âmbito estadual, a primeira entidade com o objetivo de criar normas, fiscalizar e 

orientar a população e demais interessados, no controle da poluição das águas. 

Também na década de 1950, na região do ABC Paulista, o Rio Tamanduateí, que já 

recebia toda a contribuição de esgoto doméstico e dos efluentes das indústrias instaladas na 
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região, teve a sua situação ainda mais agravada em 1954, com o início da operação da Refinaria 

Exploração de Petróleo União S.A., localizada na divisa de Santo André e Mauá. A condição 

cada vez pior do rio, que também servia para o abastecimento público e das próprias indústrias, 

fez com que, em maio de 1955, o prefeito de Santo André, Fioravante Zampol e um grupo de 

representantes das principais indústrias deste município, se reunissem para discutir a situação 

do Rio Tamanduateí.  Concluíram pela necessidade de criação de um órgão público que deveria 

desenvolver estudos e sugerir medidas de controle da degradação ambiental abrangendo todos 

os municípios pertencentes à bacia hidrográfica, surgindo assim a Comissão Industrial de 

Estudos e Controle da Poluição das Águas da Bacia do Tamanduateí (CICPAT). A CICPAT 

era constituída por 8 membros, incluindo um representante da CECPA, cinco representantes 

das principais indústrias e dois representantes das prefeituras de Santo André e Mauá 

(ANDRADE, 2017). 

Em 1956, a CICPAT teve sua denominação alterada para Comissão Municipal de 

Controle da Poluição das Águas da Bacia do Tamanduateí – CMPT, visando ampliar o alcance 

das suas ações, abrangendo também os municípios de São Bernardo do Campo e São Caetano 

do Sul. Buscou-se assim a adoção de um moderno conceito de gerenciamento ambiental por 

bacia hidrográfica. Em meados de 1959, à medida em que aumentava a degradação ambiental 

na região, seus efeitos passaram a ser mais perceptíveis por parte da população, originando as 

primeiras reclamações, em especial as relacionadas com a poluição atmosférica. A partir de 16 

de agosto de 1960, para que a poluição atmosférica entrasse no leque de atuação do órgão, foi 

criada a Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar (CICPAA), após 

assinatura de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Toda a estrutura física da 

CICPAA, herdada da CMPT, foi transferida para São Caetano do Sul, onde também ganhou 

um novo laboratório técnico para análise e monitoramento da água e do ar. A comissão era 

constituída por um engenheiro de cada um dos quatro municípios (São Bernardo do Campo, 

Santo André, São Caetano do Sul e Mauá), um representante das Unidades Sanitárias de cada 

município, um representante do governo estadual e três nomes indicados pela indústria. Foram 

definidas cinco subcomissões técnicas com quatro objetivos: controle da poluição da água, do 

ar, orientação/fiscalização e divulgação educativa (ANDRADE, 2017). 

Mesmo após quase meio século de industrialização, o assunto poluição do solo 

praticamente não se incluía nas pautas de discussões das entidades, como visto até aqui, criadas 

para tratar de controle ambiental e das fontes de poluição. A contaminação do solo não 

apresenta efeitos tão imediatos e perceptíveis à população quanto a poluição atmosférica e da 
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água, que acabam por interferir no dia a dia das pessoas, dado que ar e água são vitais à 

sobrevivência humana. Pode-se dizer que as poluições da água e do ar apresentam um efeito 

agudo e de amplo alcance. Os efeitos da poluição do solo na saúde humana são praticamente 

opostos, de efeito local, pois somente serão percebidos pela população residente na área afetada; 

e crônico, pois são percebidos tempos depois de ocorrida a contaminação.  

Em 1961, surgiria o Boletim CICPAA, no âmbito dos trabalhos da subcomissão de 

Divulgação Educativa. Trata-se do primeiro órgão de comunicação, educação e divulgação de 

informações sobre temas relacionados à degradação ambiental. No total, foram dezessete 

edições, sendo quatorze periódicas e três especiais, todas trazendo temas ambientais, sugestões 

de medidas preventivas e corretivas e artigos destinados a conscientizar a população 

(ANDRADE, 2017).  

As publicações apresentavam resumos de palestras educativas realizadas na região e, ao 

trazer informações sobre as condições ambientais da região e da poluição, os Boletins CICPAA 

faziam um importante trabalho de comunicação de riscos sobre os efeitos da poluição no meio 

ambiente e na saúde da população.  

A Terceira Edição de junho de 1962, por exemplo, analisa com profundidade a questão 

dos efeitos da poluição sobre os moradores e trabalhadores expostos a ambientes com elevada 

concentração de poluentes. A matéria explica que em São Caetano do Sul, 10,6% dos 

trabalhadores estão expostos à poeira da sílica ou de quartzo, causadores de Silicose, e 5,4%, 

expostos ao chumbo, responsável por causar Saturnismo (ANDRADE, 2017). 

O Boletim de agosto de 1962 traz informações sobre a busca de apoio internacional para 

aperfeiçoar os trabalhos e conhecimentos da Comissão, reproduzindo fotos das visitas dos 

especialistas da CICPAA a entidades internacionais que mais à frente resultariam em 

importantes bolsas de estudos, doações de equipamentos aos laboratórios da Comissão, acesso 

a literaturas internacionais e assessorias diversas oferecidas pelos principais centros científicos 

da América do Norte e Europa. Na edição de outubro desse mesmo ano é reproduzida uma 

solicitação feita à Organização das Nações Unidas (ONU) para obter apoio internacional, num 

projeto de curto prazo, para adoção de medidas urgentes no controle da poluição do ar, pedido 

este atendido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), dando origem a um intercâmbio 

internacional envolvendo apoio técnico, material, financeiro e profissional que transformaria 

em curto prazo, a CICPAA em um órgão de pesquisas e de controle ambiental reconhecido 
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internacionalmente, estimulando o surgimento de órgãos semelhantes em outros Estados 

brasileiros (ANDRADE, 2017). 

Em 24 de julho de 1968, foi publicado o Decreto Estadual no 50.079 que regulamentou 

a Lei Estadual no 10.107 de 8 de maio de 1968, que dispunham sobre a constituição do Centro 

Tecnológico de Saneamento Básico (CETESB), destinado a realizar análises laboratoriais e 

levantamentos, realizar estudos, ensaios, pesquisas e treinamento pessoal no campo da 

engenharia sanitária. De acordo com o Artigo 4° do Decreto, cabe à CETESB: 

I. efetuar exames e análises de águas de abastecimento e residuais em todo o 

Estado de São Paulo; 

II. exercer, as expensas dos serviços públicos de abastecimento operados 

diretamente ou sob assistência do Governo do Estado, o controle rotineiro 

da qualidade da água e, mediante convênio, dos que são operados por outras 

entidades; 

III. examinar, em convênio com entidades interessadas, a qualidade da água nos 

mananciais de abastecimento e de outros cursos e coleções de água, tendo 

em vista o controle da poluição; 

IV. efetuar, subsidiariamente, outros exames, análises e ensaios no campo da 

engenharia sanitária; 

V. promover, em harmonia com os programas de saúde pública e com a 

Universidade de São Paulo, pesquisas e estudos no campo da engenharia 

sanitária em geral e, em particular, no setor de saneamento básico, 

especialmente no que se relacione com a qualidade das águas de 

abastecimento, técnicas de purificação, tratamento e disposição de águas 

residuárias, bem como com os demais aspectos relativos ao uso da água; 

VI. programar e promover cursos de treinamento e aperfeiçoamento a 

engenheiros, químicos, biologistas, técnicos de laboratório e outros 

profissionais, em assuntos pertinentes a exames e análises de águas, a 

técnicas de purificação de água, de tratamento de esgotos, de controle de 

poluição das águas, ou de outros setores no campo da engenharia sanitária; 

VII. proporcionar, em convênio, aulas práticas a estudantes da Universidade de 

São Paulo, de outros estabelecimentos de ensino universitário ou técnico, do 

país e do Exterior; 

VIII. prestar assistência técnica na administração, operação e manutenção de 

sistemas de água e esgotos. 

 

O Decreto ainda estabelece a divisão e organização da CETESB em quatro setores:  

 
Artigo 5°  O Centro Tecnológico de Saneamento Básico terá́ a seguinte 

organização:  

I. Setor Administrativo; 

II. Setor de Laboratórios; 

III. Setor de Treinamento; 

IV. Setor de Estudos e Pesquisas. 

 

Devido à interdisciplinaridade dos assuntos que seriam tratados pela CETESB, de cunho 

técnico e relativamente novos à época, também foi estabelecida uma Junta Consultiva para 

propor diretrizes com o objetivo de elaborar os planos de trabalho, conforme Artigos 7 e 8 do 

Decreto, transcritos a seguir: 
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Artigo 7.°  Funcionará, adjunta ao Diretor Técnico, uma Junta Consultiva, que 

terá́, além das atribuições que lhe forem cometidas no Regimento Interno do 

Centro Tecnológico, função de propor diretrizes para elaboração dos planos de 

trabalho a que se refere o artigo 12, e emitir parecer sobre os mesmos. 

Artigo 8.°  A Junta Consultiva será́ constituída de, no máximo, 9 (nove) membros, 

com representantes obrigatórios do Departamento de Águas e Energia Elétrica, 

Departamento de Águas e Esgotos, Companhia Metropolitana de Águas de São 

Paulo  "COMASP" , Centrais Elétricas de São Paulo S/A.  "CESP", Secretaria da 

Saúde Pública, Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo (o destaque é nosso), Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e 

da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 

A partir de 1971, toda a estrutura da CICPAA foi incorporada ao poder público estadual, 

especificamente à Superintendência de Saneamento Ambiental (SUSAM) vinculada à 

Secretaria da Saúde, que viria então a ser absorvida pela CETESB (ANDRADE, 2017). 

O trabalho desenvolvido pela CICPAA ao longo dos seus anos de pesquisas e atuação 

no ABCM, foram absorvidos pela CETESB que deu continuidade no aperfeiçoamento técnico 

e criação de normas e diretrizes para promover o controle das fontes de poluição no Estado e 

fiscalização das atividades industriais. As atribuições da CETESB evoluíram também para a 

consequente necessidade de gerenciar as áreas contaminadas resultantes das décadas de 

atividades poluidoras operadas sem qualquer tipo de regulamentação e fiscalização.   

 Na década de 1990, foi estabelecida uma cooperação técnica com o governo da 

Alemanha, por meio da Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), que 

objetivou, principalmente, a capacitação da instituição para atuação no gerenciamento das áreas 

contaminadas. O principal resultado desta parceria foi a elaboração do Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas, em 1999, contendo uma metodologia detalhada para 

os procedimentos necessários para a investigação e reabilitação dessas áreas (RAMIRES, 

2008). 

4.1.3 Histórico do órgão de controle e fiscalização ambiental município de São Paulo 

– DECONT/GTAC. 

O Município de São Paulo é pioneiro na gestão das áreas de risco, provenientes da 

contaminação dos solos e da água subterrânea, pois incorporou nos procedimentos de aprovação 

de novos empreendimentos no uso e ocupação do solo, a exigência de se efetuar os estudos 

ambientais necessários em imóveis que representam risco à população e ao meio ambiente 

(RAMIRES, 2008). 
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A Lei Municipal nº 11.426/93 instituiu a criação da Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente no município de São Paulo, definindo a ela as seguintes atribuições:   

ü Planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no Município 

de São Paulo, definindo critérios para conter a degradação e a poluição ambiental; 

ü Manter relações e contatos visando à cooperação técnico-científica com órgãos e 

entidades ligadas ao meio ambiente, do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios 

brasileiros, bem como com órgãos e entidades internacionais; 

ü Estabelecer, com os órgãos federal e estadual do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), critérios visando à otimização da ação de defesa do meio ambiente no 

Município de São Paulo (PMSP, 2018). 

A SVMA se subdivide em sete departamentos:  

ü DAF – Departamento de Administração e Finanças 

ü DECONT – Departamento de Controle da Qualidade Ambiental  

ü DEA/UMAPAZ – Departamento de Educação Ambiental – Universidade Aberta do 

meio Ambiente e Cultura de Paz 

ü DGD – Departamento de Gestão Descentralizada 

ü DPP – Departamento de Participação e Fomento a Políticas Públicas 

ü DEPAVE – Departamento de Parques e Áreas Verdes 

ü DEPLAN – Departamento de Planejamento Ambiental 

Em julho de 2002 através da Portaria Municipal no 97/SVMA-G/2002 foi criado o 

Grupo Técnico de Áreas Contaminadas – GTAC que pertence à Divisão Técnica de 

Licenciamento Ambiental (DECONT-2) do Departamento de Controle da Qualidade 

Ambiental (DECONT) (SVMA, 2018). 

O GTAC tem como atribuição o gerenciamento das áreas contaminadas no Município 

de São Paulo, conforme determina os artigos 37º e 137º da Lei Municipal nº 16.402/2016:  
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Art. 37.  Não será permitido o parcelamento do solo: 

I - Em áreas com potencial ou suspeitas de contaminação, em áreas contaminadas 

e em monitoramento ambiental, sem que haja manifestação favorável do órgão 
ambiental competente para sua reutilização (o grifo é nosso) conforme o uso 

pretendido; 

Art. 137. A emissão de alvarás, licenças de funcionamento ou suspensão de 

atividades enquadradas no licenciamento ambiental municipal, certificados de 

conclusão e outras situações específicas referentes ao uso e à ocupação do solo 

em áreas públicas ou privadas consideradas potencialmente contaminadas, 

suspeitas de contaminação, contaminadas ou em monitoramento ambiental, fica 

condicionada à manifestação favorável do órgão ambiental competente, 

respeitada a legislação aplicável em vigor. 

§   1º   O   Executivo   estabelecerá   os   critérios   de   classificação   das   atividades   

potencialmente contaminadoras ou suspeitas de contaminação capazes de alterar 

a qualidade do solo e das águas subterrâneas. 

§ 2º O Executivo poderá exigir, a qualquer momento, ao responsável pela área a 

que se refere o “caput” deste artigo a apresentação de investigação ambiental do 

terreno para o uso instalado ou pretendido, assinada por profissional habilitado, e 

outros documentos julgados necessários, que serão submetidos à apreciação do 

órgão municipal competente. 

§ 3º Até a publicação, por ato do Executivo, dos critérios de classificação das 

atividades mencionadas no § 1º deste artigo, para fins de aplicação do disposto no 

“caput”, considerar-se-ão suspeitos de contaminação os imóveis que tenham, a 

qualquer tempo, abrigado qualquer das seguintes atividades: 

I - Indústria química; 

II - Indústria petroquímica; 

III - indústria metalúrgica; 

IV - Indústria farmacêutica; 

V - Montadoras; 

VI - Indústria têxtil/tinturaria; 

VII - depósitos de resíduos; 

VIII - depósito de materiais radioativos; 

IX - Depósito de materiais provenientes de indústria química e petroquímica; 

X - Aterro sanitário; 

XI - cemitério; 

XII - mineração; 

XIII - hospital; 

XIV - posto de abastecimento de combustível. 

§ 4º Os bens classificados como áreas contaminadas, nos termos desta lei, poderão 

ser objeto de desafetação e alienação, por meio de venda ou permuta, devendo os 

recursos ou imóveis recebidos em contraprestação ser obrigatoriamente 

destinados à implantação de equipamentos sociais ou de áreas verdes. 

Compete ao GTAC/DECONT-2 a emissão das manifestações técnicas citadas nos 

Artigos 37º e 137º da Lei Municipal nº 16.402/2016, que disciplina e ordena o Uso e Ocupação 

do Solo no Município, bem como implementa e mantém atualizado o cadastro de áreas 

contaminadas do município (SVMA, 2018). 
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Todas as áreas contaminadas que estiveram ou estejam sob análise no Grupo Técnico 

de Áreas Contaminadas (GTAC), por solicitação dos órgãos de aprovação da Prefeitura do 

Município de São Paulo (PMSP) ou de órgão externos (CETESB, Ministério Público, Câmara 

de Vereadores, Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA), entre outros), encontram-

se relacionadas no cadastro de áreas contaminadas, publicado trimestralmente e disponibilizado 

no website da Secretaria (SVMA, 2018). 

Apesar de ter atuação independente dentro do município de São Paulo, o GTAC utiliza 

os mesmos dispositivos legais e normas técnicas aplicadas à CETESB. As principais delas 

concebidas pela própria CETESB, como o caso do Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas e Decisões de Diretoria, que regulamentam os procedimentos técnicos para o 

gerenciamento de áreas contaminadas.  

No Município de São Paulo, no âmbito da Cooperação Técnica Brasil-Alemanha, 

coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Agência Alemã de Cooperação Técnica 

(GTZ) foi desenvolvido o projeto “Modelo de Gerenciamento para Revitalização de Áreas 

Degradadas por Contaminação”, iniciado em 2002. O objetivo era fortalecer a atuação da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) na recuperação de espaço urbano 

subutilizado e iniciar processos de recuperação com stakeholders locais. Foram realizadas 

pesquisas sobre experiências nacionais e internacionais e levantamento de instrumentos legais 

e econômicos passíveis de utilização no âmbito do Município para incentivar a reabilitação de 

brownfields. Dentre estes instrumentos podem-se destacar: Operações Urbanas Consorciadas 

(OUCs) e os Fundos Municipais de Meio Ambiente (FEMA) e de Urbanização (FUNDURB) 

(RAMIRES, 2008; SVMA, 2012). 

O projeto “Modelo de Gerenciamento para Revitalização de Áreas Degradadas por 

Contaminação”, iniciado em 2002, em parceria com o GTZ, compreendeu a seleção de duas 

áreas piloto no município de são Paulo para o desenvolvimento de diversos estudos. 

Primeiramente, foi selecionado um terreno que abrigou um antigo incinerador, localizado na 

Rua do Sumidouro, no bairro de Pinheiros e numa segunda fase, iniciada em 2005, optou-se 

por trabalhar em uma escala maior, cuja área estava inserida no perímetro da operação urbana, 

denominada “Diagonal Sul”, onde foi efetuada a avaliação ambiental preliminar de várias áreas 

com potencial de contaminação  (RAMIRES, 2008). 
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A primeira área que abrigou o antigo incinerador, atualmente Praça Victor Civita, se 

transformou em um case de sucesso na reabilitação de uma área, com uma parceria inédita entre 

o município (Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e Subprefeitura de Pinheiros), CETESB, 

Editora Abril e a GTZ (RAMIRES, 2008; PMSP, 2018). 

A segunda área passou a integrar, como Projeto Piloto no âmbito do Projeto 

INTEGRATION, o programa URB AL III da União Europeia. Diferente das outras cidades 

participantes do programa, que propuseram intervenções em terrenos individuais, São Paulo se 

propôs a abordar uma aérea de mais de 650 ha, abrangida pela Operação Urbana Consorciada 

Mooca-Vila Carioca, atualmente conhecida por Operação Urbana Consorciada Bairros do 

Tamanduateí, ainda não regulamentada e elaborar subsídios para o desenvolvimento urbano 

sustentável, mais seguro e eficiente nesta região com histórico de ocupação predominantemente 

industrial (PMSP, 2018). 

 No âmbito do projeto INTEGRATION, com o apoio da Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente, foram produzidas importantes publicações no contexto urbanístico da revitalização 

de Brownfields, como o Manual Promovendo a Comunicação e a participação Social e 

Institucional no Planejamento Urbano, publicado em 2012, com uma abordagem participativa 

e democrática sobre como deveriam ser realizados o tratamento e a comunicação de riscos com 

a comunidade. Outra publicação importante foi o Manual: Revitalização de Áreas Degradadas 

e Contaminadas (Brownfields) na América Latina de 2013 (MARKER A., 2003; SVMA, 2012). 

A participação de São Paulo no Projeto INTEGRATION, representou a continuidade 

do desenvolvimento de estratégias e metodologias de atuação, no sentido de reintegrar 

brownfields, em especial áreas contaminadas, ao planejamento urbanístico da cidade e à sua 

dinâmica de desenvolvimento.  

Com a experiência do Projeto Revitalização de Áreas Urbanas Degradadas por 

Contaminação no Município de São Paulo e com a cooperação técnica estabelecida entre a 

SVMA e a CETESB, foi disponibilizado para o Município, acesso ao Sistema de Fontes de 

Poluição (SIPOL), que permitiu o aprimoramento dos procedimentos de identificação e 

priorização das áreas com potencial de contaminação, no Município.  

Isso propiciou a otimização da inclusão de dados no Sistema de Informação, chamado 

Boletim de Dados Técnicos (BDT) associado aos contribuintes municipais pelo número do 

cadastro do imóvel no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).  O GTAC centraliza os 
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dados sobre as áreas contaminadas, suspeitas de contaminação e potencialmente contaminadas 

do Município no BDT e atualiza constantemente a base de dados. Com a informação sobre a 

área desejada e havendo a informação sobre a potencial contaminação do imóvel pelos dados 

constantes no BDT, a Secretaria de Habitação e as Subprefeituras encaminham a solicitação de 

mudança de uso de área para análise de SVMA que, de acordo com as especificidades, solicita 

Investigações Ambientais e então procede com seu parecer e dá continuidade do processo de 

gerenciamento (SVMA, 2012). 

Sem dúvida, o poder público municipal tem procurado se estruturar para gerenciar as 

áreas contaminadas. De uma postura “negligente”, na década de 1990, hoje suas ações 

demonstram estratégias de planejamento para lidar com a questão. Isto fica claro nos 

procedimentos já́ adotados, como o controle nos processos que envolvem a mudança no uso do 

solo, a construção de um sistema de informação (Sistema de Gestão de Acesso - SIGAC) 

interligado com todas as secretarias e órgãos municipais que participam do processo de 

aprovação de mudanças de uso do solo e, mais recentemente, na disponibilização de 

informações pela internet. Num curto espaço de tempo, muito já́ foi feito e ainda há muito o 

que se avançar, se considerarmos o universo das áreas classificadas com potencial de 

contaminação existentes em São Paulo (RAMIRES, 2008). 

4.1.4 As legislações para o controle ambiental e gerenciamento de áreas 

contaminadas 

Na década de 1970 foi publicada a Lei Estadual no 997/76. Foi regulamentada através 

do Decreto Estadual no 8.468/76 que dispunha sobre o controle da Poluição Ambiental, 

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

contaminadas como fonte permanente de poluentes do solo, água e do ar. Também investiu a 

CETESB como o órgão executivo responsável pelo licenciamento e fiscalização das atividades 

potencialmente poluidoras no estado de São Paulo. 

Importante observar que, por mais de setenta anos, até a publicação da Lei Estadual no 

997/75 e do seu decreto regulamentador, as indústrias se instalaram e desenvolveram suas 

atividades na capital paulista sem qualquer tipo de licenciamento ou controle ambiental por 

parte do Poder Público.   
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Ao elencar todas as atividades potencialmente poluidoras passíveis de licenciamento 

ambiental, a Lei Estadual no 997/76 e o Decreto Estadual no 8468/76, segundo Gloeden (1999), 

também se estabelece importante base legal que poderia ser utilizada na identificação de áreas 

contaminadas, potencialmente contaminadas e na avaliação dos riscos.  

Em 9 de junho de 1998, foi publicada a Lei Estadual nº 9.999,  como uma das primeiras 

iniciativas no sentido de se regulamentar as mudanças de uso do solo, estabelecendo a 

necessidade de realização de estudos sobre a qualidade ambiental da área, previamente à 

construção de imóveis para uso residencial, comercial ou institucional nas Zonas de Uso 

Predominantemente Industrial (ZUPI) (SANCHEZ, 2001). 

E em 1999 foi publicado, pela CETESB, o Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas em fascículos. Resultado da importante parceria firmada no início da década de 

1990, pelo governo do Estado de São Paulo com a Agência de Cooperação Técnica Alemã – 

GTZ, especificamente para o desenvolvimento de procedimentos para o gerenciamento de áreas 

contaminadas. Em 2000 foi criada na CETESB a Coordenadoria de Gestão de Áreas 

Contaminadas e intensificaram-se as publicações voltadas ao gerenciamento de áreas 

contaminadas (GAC).   

Em junho de 2000, a CETESB aprovou, por meio da Decisão de Diretoria (DD) n° 

023/00/C/E, os procedimentos para gerenciamento de áreas contaminadas. À época, a 

Companhia vinha atendendo vários casos sem possuir os instrumentos adequados e a DD foi 

fundamental para a padronização dos procedimentos, definição dos setores da Companhia que 

seriam responsáveis pelo atendimento e ficou estabelecida metodologia composta pelos 

processos de identificação e de recuperação.  Em 2001, foi publicada lista com valores 

orientadores para solo e água subterrânea. 

Em 2002, foi publicado o Decreto Estadual no 47.400/2002, que regulamenta 

dispositivos da Lei Estadual nº 9.509/1997 e, como procedimento relevante para o 

gerenciamento de áreas contaminadas, estabeleceu a obrigatoriedade da apresentação do Plano 

de Desativação para o encerramento das atividades industriais licenciadas, contemplando as 

investigações que comprovam a situação ambiental da área e, a depender do caso, informando 

também as medidas de restauração e de recuperação das áreas, mediante solicitação de parecer 

técnico específico e apresentação das investigações ambientais do imóvel.  
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A Resolução Estadual Conjunta SS-SMA n° 1, de 06 de junho de 2002, define 

procedimentos para ação entre as Secretarias de Estado da Saúde e do Meio Ambiente sobre o 

gerenciamento das áreas contaminadas. A relação de áreas contaminadas da CETESB fica 

estabelecida como a principal ferramenta para definição de prioridades nas ações integradas, 

sendo competência da CETESB e do Centro de Vigilância Sanitária, a definição dos 

procedimentos e rotinas comuns para uma atuação mais efetiva e integrada (SPINOLA, 2011). 

Em 2002, foi publicado o Decreto Municipal n° 42.319 de 21 de agosto de 2002, que 

dispões sobre as diretrizes e procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas no 

município de São Paulo. O decreto considera ainda ser fundamental o estabelecimento de 

políticas públicas envolvendo os órgãos das esferas municipal e estadual, visando a definição 

de instrumentos e ações, de caráter preventivos e corretivos, no gerenciamento de áreas 

contaminadas.  

Em 2003, foi publicado pela CETESB, o Guia para Avaliação do Potencial de 

Contaminação em Imóvel. Que foi de fundamental importância para o mercado imobiliário, 

setor importante na reutilização de áreas contaminadas, promovendo a reabilitação e mudança 

de uso com a implantação de empreendimentos residenciais ou comerciais.  

Em 2006, foi publicada a decisão com caráter normativo CG n°167/2005 da 

Corregedoria Geral da Justiça, reconhecendo a “possibilidade de averbação enunciativa ou de 

mera notícia, no Estado de São Paulo, de “termo” ou “declaração” de área contaminada 

oficialmente emitido pela CETESB (...) nas matrículas dos imóveis atingidos por 

contaminação” (SPINOLA, 2011). 

A atuação da CETESB no gerenciamento de áreas contaminadas tem, até 2006, uma 

característica mais passiva, recebendo a maior parte dos casos como processos de desativações 

de industrias ou mudanças de usos e, em casos mais extremos, aqueles que resultaram em graves 

problemas de saúde pública por apropriação irregular e construções em áreas contaminadas, 

sem a observância dos procedimentos de gerenciamento para a reabilitação dessas áreas.  

Em 26 janeiro de 2006, foi publicada a Decisão de Diretoria (DD) n° 010/2006-C, que 

dispôs sobre a obrigatoriedade de apresentação das Investigações de Passivos Ambientais no 

âmbito do licenciamento de postos e sistemas retalhistas de combustíveis.  
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A Decisão de Diretoria da CETESB n° 103/2007/C/E, com caráter normativo, dispõe 

sobre o procedimento para gerenciamento de áreas contaminadas e revoga a DD 023/00/C/E.  

Foi publicada em 2009, a Lei Estadual n° 13.577 que dispõe sobre diretrizes e 

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

mesma foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 59.263, de 5 de junho de 2013.  

Esta Lei instituiu a criação do Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas 

Contaminadas (FEPRAC),
 
como sendo um fundo de investimento vinculado à Secretaria do 

Meio Ambiente. Seus recursos seriam aplicados em operações financeiras, com o objetivo de 

apoio e incentivo de ações voltadas a remediação e reabilitação de áreas contaminadas, cabendo 

à CETESB as funções de agente técnico e de secretaria executiva do Fundo.  

A Resolução CONAMA n° 420, de 28 de dezembro de 2009 é a primeira norma federal 

específica sobre áreas contaminadas. Estabelece os critérios e valores orientadores de qualidade 

do solo quanto à presença de substâncias químicas e as diretrizes para o gerenciamento 

ambiental dessas áreas.  

A Lei Federal n°12.305 de 02 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que além de estabelecer diretrizes para o gerenciamento de resíduos, abrange 

também a necessidade de se gerenciar as áreas contaminadas, incluindo áreas órfãs: 

Art. 41. Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o governo 

federal deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltados para promover 

a descontaminação de áreas órfãs.  

Parágrafo único. Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos 

do governo federal ou de outro ente da Federação, forem identifica- dos os 

responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor 

empregado ao poder público.  

Passando a uma atuação mais ativa também com relação às atividades industriais, foi 

publicada a DD n° 038/2017, tornando obrigatória a apresentação das investigações ambientais 

nos processos de licenciamento ambiental, seja para novos empreendimentos ou renovações de 

licenças. A nova DD também explica, detalhadamente, como devem ser realizadas as etapas do 

gerenciamento da área contaminada e todos os elementos que devem ser apresentados nos 

relatórios de cada uma das etapas. 



 

 

 

52 

 

Neste mesmo ano, foram publicadas as Resoluções SMA n°10 e SMA n° 11. A primeira 

elencando todas as atividades potencialmente geradoras de áreas contaminadas e a segunda 

define e delimita as regiões prioritárias para a identificação de áreas contaminadas.  

Todos os empreendimentos ativos, enquadrados como Potencialmente Geradores de 

Áreas Contaminadas localizados nas Regiões Prioritárias devem, mediante convocação da 

CETESB, apresentar as Investigações Ambientais de suas propriedades, seguindo o passo a 

passo dos procedimentos investigativos preconizados na DD n° 38/2017. A Figura 4 apresenta 

as Regiões Prioritárias definidas na SMA n°11/2017. 

Figura 4 – Regiões Prioritárias na identificação de áreas contaminadas conforme SMA n°11/2017. 

  
Fonte: Extraido de SMA n°11/2017.  
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As quatro regiões prioritárias apresentadas na Figura 4 compreendem os bairros de São 

Paulo caracterizados historicamente por abrigar atividades industriais: Barra Funda e Mooca 

que remontam à primeira etapa da industrialização de São Paulo até 1950 e Chácara Santo 

Antônio e Jurubatuba, à segunda etapa, a partir de 1950 até 1980, quando se buscaram áreas 

mais periféricas da cidade. 

Sobre a Região Prioritária de Jurubatuba, incide a área de restrição e controle para a 

captação e uso das águas subterrâneas, estabelecida pela Deliberação do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos no 132 de 19 de abril de 2011, que homologou a Deliberação CBH-AT nº 01 

de 16 de fevereiro de 2011. A imposição desta restrição foi necessária devido à contaminação 

que atinge a água subterrânea de toda essa região.  

A Figura 5 mostra uma linha do tempo com as principais publicações de leis, decretos 

e documentos técnicos, especialmente da CETESB, na figura das suas decisões de Diretoria, 

que nortearam e regulamentaram os procedimentos para gerenciamento de áreas contaminadas. 

Figura 5 – Linha do tempo das principais publicações para o gerenciamento de áreas contaminadas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

Tramita atualmente no Congresso Nacional, o Projeto de Lei n° 2.732/2011 de autoria 

do Sr. Arnaldo Jardim, que estabelece diretrizes para a prevenção da contaminação do solo e 

cria a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Substâncias Perigosas e o 

Fundo Nacional para a Descontaminação de Áreas Órfãs Contaminadas. O Fundo Nacional 

para a Descontaminação de Áreas Órfãs Contaminadas, conforme Art. 10 do projeto de Lei, 
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cujos recursos financeiros viriam de taxas impostas aos produtores de substâncias perigosas e 

refino de petróleo.  

4.2 REUTILIZAÇÃO DE BROWNFIELDS E ÁREAS CONTAMINADAS 

A reabilitação de Brownfields e reutilização de áreas contaminadas são questões, há 

algumas décadas, consideradas importantes nos países mais industrializados da Europa e 

Estados Unidos. Vem ganhando destaque na pauta dos países em desenvolvimento, 

especialmente nos grandes centros metropolitanos, como São Paulo, onde os resultados da 

industrialização e da alta concentração demográfica são mais facilmente visíveis (MATTEI, 

2010). 

As cidades localizadas nas regiões mais industrializadas e populosas da Europa, EUA e 

Canadá vêm enfrentando, nas últimas décadas, problema de escassez de áreas, o que fez com 

que a revitalização de brownfields entrasse na agenda política, em virtude da necessidade de se 

utilizar as áreas disponíveis no tecido urbano para diminuição do déficit imobiliário, frear o 

espraiamento das cidades e os avanços sobre os greenfields.  

Projetos e programas que foram desenvolvidos no âmbito internacional apresentam 

imenso potencial de desenvolvimento. Por exemplo, “descontaminar” uma área e remover da 

região um ambiente degradado, ao mesmo tempo que gera empregos, aumenta a oferta de 

residências e restabelece uma economia saudável em diferentes comunidades. De fato, a 

revitalização de Brownfields pode produzir cenários de “ganha-ganha” tanto para a economia, 

quanto para o meio ambiente (THORNTON et al., 2007). 

Áreas contaminadas podem ser reutilizadas de diversas formas em benefício das 

comunidades. Da criação de parques que beneficiam o ecossistema e a qualidade de vida, até a 

implantação de empreendimentos comerciais e residenciais, para atender as necessidades da 

população nos grandes centros urbanos.  

Essas áreas, em virtude do histórico de ocupação da cidade, estão normalmente situadas 

em locais privilegiados, próximas a regiões mais centralizadas, com disponibilidade de 

infraestrutura viária, transporte público e serviços. Devolver a função social dessas áreas, 

readequando seu uso com os novos planos de ordenamento do município, se torna uma 

necessidade para o desenvolvimento urbano. Terrenos vazios ou construções abandonadas são 
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vulneráveis e estão suscetíveis a invasões e, havendo contaminação na área, a ocupação 

irregular expõe essa população aos riscos inerentes aos compostos químicos presentes no local.  

A escassez de terrenos “bons” nas áreas centrais do município, faz com que os imóveis 

ocupados anteriormente por atividades industriais, por exemplo, se tornem cada vez mais 

atrativos aos olhos das incorporadoras. Muitas dessas áreas encontram-se desativadas há algum 

tempo. Por vezes não foram submetidas aos procedimentos de desativação estabelecidos pelo 

órgão ambiental cabendo, então, ao novo interessado arcar com todos os custos relativos ao 

processo de reabilitação da área.  

Para que uma área contaminada possa ser adequadamente reutilizada, ela deve passar 

por um processo de reabilitação que consiste na caracterização da contaminação e 

conhecimento dos riscos, para então se definir as intervenções necessárias à eliminação ou o 

gerenciamento destes riscos e garantir o uso seguro do local.    

A legislação estabelece que a reabilitação de uma área deve ser feita considerando um 

uso futuro pretendido, que pode ser residencial, comercial/industrial ou agrícola. Dentro do 

contexto das incorporações imobiliárias, são considerados os usos comerciais, no caso de 

edifícios voltados a produtos corporativos e os residenciais, sendo este mais restritivo quanto 

aos padrões a serem atingidos pelas intervenções.  

4.2.1 Procedimentos para a reutilização de áreas contaminadas 

Reabilitar uma área consiste em submetê-la a medidas de intervenção, que podem ser a 

remediação, medidas de engenharia e/ou restrições institucionais, visando restabelecer o nível 

de risco aceitável à saúde humana, meio ambiente e a outros bens a proteger. Não significa 

acabar com a contaminação da área levando a zero as concentrações dos contaminantes. Trata-

se de um processo de gerenciamento de riscos, que pode compreender a redução da massa de 

contaminantes até os níveis aceitáveis, de acordo com o uso pretendido, ou a eliminação das 

vias de exposição. A reabilitação da área pode ser feita mantendo-se o mesmo uso ou 

pretendendo-se a sua mudança:  neste caso chamamos de reutilização da área contaminada. 

Os procedimentos técnicos para a reutilização de uma área contaminada, desde as etapas 

investigativas até a obtenção do Termo de Reabilitação, estão descritos na Decisão de Diretoria 

(DD) CETESB nº 038/2017, que substituiu os procedimentos anteriormente estabelecidos na 
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DD nº 103/2007/C/E, DD nº 263/2009/P e as orientações contidas nos Anexos IV, V, VI e VII 

da DD nº 010/2006/C, tendo por base a Lei Estadual nº 13.577/2009 e Decreto Estadual nº 

59.263/2013.  

Conforme definição constante da DD nº 038/2007: 

 “O Gerenciamento de Áreas Contaminadas visa reduzir, para níveis aceitáveis, 

os riscos a que estão sujeitos a população e o meio ambiente em decorrência de 

exposição às substâncias provenientes de áreas contaminadas, por meio de um 

conjunto de medidas que assegurem o conhecimento das características dessas 

áreas e dos riscos e danos decorrentes da contaminação, proporcionando os 

instrumentos necessários à tomada de decisão quanto às formas de intervenção 

mais adequadas”. 

A Metodologia de Gerenciamento de Áreas Contaminadas é composta por etapas 

sequenciais, em que a informação obtida em uma etapa é a base para a execução da etapa seguinte 

e compreende dois processos: o processo de identificação de uma área contaminada e o processo 

de reabilitação da área contaminada, conforme demonstrado na Figura 6. 

Figura 6 – Etapas para o gerenciamento de áreas contaminadas. 

  
Fonte: Adaptado de IPT, 2018. 

O processo de identificação de área contaminada é composto por 6 etapas sendo duas 

delas de responsabilidade da própria CETESB: Identificação de Áreas com Potencial de 

Contaminação e Priorização de áreas com Potencial de Contaminação. Dessas duas etapas 
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originou-se a publicação da Resolução SMA nº 11/2017, com a definição das Regiões 

Prioritárias do município de São Paulo para o gerenciamento de áreas potencialmente 

contaminadas.   

As outras quatro etapas são:  

Avaliação Preliminar: tem como objetivo caracterizar as atividades atuais ou pretéritas 

desenvolvidas na área para identificação de fontes, fontes potenciais, indícios ou fatos que permitam 

suspeitar da existência de contaminação. Para atividades pretéritas industriais, por exemplo, deve 

ser feito um levantamento completo sobre os processos produtivos, matérias primas utilizadas, 

produtos produzidos, resíduos gerados, localização de equipamentos, estações de tratamento, áreas 

de armazenamento de resíduos, etc. Havendo a suspeita é então elaborado o Plano de Investigação 

Confirmatória embasando a próxima etapa.  

Investigação Confirmatória: esta etapa só deve ser realizada quando, ficar 

caracterizado, na Avaliação Preliminar, a suspeita de contaminação e tem como objetivo 

confirmar, a presença de substâncias nos compartimentos ambientais acima dos valores 

orientadores da qualidade ambiental. A confirmação somente é possível através da execução de 

sondagens para coleta de amostras de solo, água subterrânea e vapor, se necessário. Sua base é 

o Plano de Investigação Ambiental, delineado na Avaliação Preliminar. Sendo confirmada a 

contaminação, a mesma deverá ser detalhada. 

Investigação Detalhada: tem como objetivo caracterizar o meio físico da área 

investigada, definir tridimensionalmente os limites das plumas de contaminação nos 

compartimentos impactados, quantificar as massas dos contaminantes, as fases em que se 

encontram, o transporte das substâncias, sua evolução no tempo e caracterizar os cenários de 

exposição necessários à realização da etapa de Avaliação de Risco. 

Avaliação de Risco: na avaliação de risco, o objetivo é caracterizar a existência de risco 

aos receptores, atuais e futuros identificados, expostos ou potencialmente expostos aos 

contaminantes presentes nos compartimentos ambientais investigados, para se determinar a 

necessidade de adoção de medidas de intervenção para reabilitação da área.  

A Figura 7 ilustra as situações que podem caracterizar a existência de risco acima dos 

níveis aceitáveis, conforme estabelecido no Decreto Estadual no 59.263/2013, descritas abaixo: 
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1. Situação com risco à saúde ou à vida em decorrência de exposição aguda a 

contaminantes: incêndios; explosões ou possibilidade de explosões; exposição 

aguda a agentes patogênicos, mutagênicos, cancerígenos, tóxicos, reativos e 

corrosivos; migração de gases voláteis para ambientes confinados e semi-

confinados, em concentrações que excedam os valores de referência da CETESB;  

2. Quando for constatado que os valores definidos para risco aceitável à saúde humana 

foram ultrapassados, considerando-se os resultados calculados por meio do uso da 

Planilha para Avaliação de Risco disponibilizadas pela CETESB (CETESB, 2013).  

3. Quando observado risco inaceitável para organismos presentes nos ecossistemas, 

conforme resultado de Avaliação de Risco Ecológico. A Avaliação de Risco 

Ecológico, conforme a DD 38/2017, deverá ser elaborada nas situações em que 

exista ecossistema natural sob influência ou que possam estar sob influência de uma 

Área Contaminada sob Investigação; 

4. Quando ultrapassados os valores legais estabelecidos para a qualidade dos corpos 

d’água superficiais, conforme Resolução CONAMA nº 357/2005 e suas 

atualizações. Para águas subterrâneas, deverá ser considerado o padrão de 

potabilidade conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 e suas 

atualizações. (IPT, 2018) 

Figura 7 – Cenários de exposição considerados para Avaliação de Risco.  

 

Fonte: Adaptado de  IPT, 2018. 
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Havendo a caracterização de risco, a área deverá seguir para as etapas que compreendem 

o Processo de Reabilitação de Área Contaminada. Não sendo caracterizado risco, a área entrará 

em processo de monitoramento.  

O Processo de Reabilitação de Áreas Contaminadas é constituído por três etapas: 

Elaboração do Plano de Intervenção, Execução do Plano de Intervenção e Monitoramento para 

Encerramento, conforme demonstrado na Figura 8. 

Figura 8 – Fluxo das etapas do processo de reabilitação de áreas contaminadas.  

 
Fonte: Adaptado de IPT, 2018. 

Plano de Intervenção: Para a elaboração do plano, deverão ser definidos os objetivos, 

as medidas de intervenção que serão adotadas, as técnicas que serão utilizadas e cronograma de 

implantação e de monitoramento. Podem ser empregadas medidas de remediação para 

tratamento e para contenção, medidas de engenharia e de controle institucional.  

A DD nº 038/2017, estabelece que deverão ser priorizadas medidas de remediação por 

tratamento visando a remoção da massa de contaminante. As medidas de contenção, controle 

institucional e de engenharia, só deverão ser aplicadas quando as medidas de remediação por 

tratamento se mostrarem inviáveis do ponto de vista técnico e econômico, ou quando sua 

utilização intensificar o risco aos receptores ou apresentar maiores danos ao ambiente. Deve ser 

apresentado estudo contendo a análise técnica e econômica, comprovando a inviabilidade da 

medida de remediação por tratamento.  
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Também estabelece que, para as medidas de restrição e de engenharia, o responsável 

estabeleça um período de vigência e plano de monitoramento durante este período, renovados 

até se atingir as metas das Concentrações Máximas Aceitáveis (CMA).  

O Plano de Intervenção também pode conter o Projeto Executivo do Sistema de 

Remediação e particularidades específicas para os casos em que haverá a Reutilização da Área 

Contaminada, sendo esta a modalidade nas incorporações imobiliárias. No caso de Plano de 

Intervenção também devem ser incluídas as informações sobre o empreendimento pretendido 

para a área.  

Execução do Plano de Intervenção: compreende a etapa em que todas as medidas 

descritas no Plano de Intervenção são implementadas, com envio de Relatórios à CETESB, 

comprovando a execução de cada uma delas: Relatório de Instalação do Sistema de 

Remediação, Relatório de Avaliação de Desempenho do Sistema de Remediação, Relatório de 

Acompanhamento das Medidas de Engenharia e Relatório de Acompanhamento das Medidas 

Institucionais.  

Monitoramento para Encerramento: tem o objetivo de avaliar e demonstrar que a 

medida de remediação, de engenharia ou de controle institucional apresenta o desempenho 

esperado. Se durante as campanhas de monitoramento for observado aumento nas 

concentrações de contaminantes nos meios monitorados, deve-se voltar no processo e avaliar 

as medidas a serem tomadas.  

Termo de Reabilitação para o Uso Declarado: após a Execução do Plano de 

Intervenção e do Monitoramento para Encerramento, sendo comprovado que todos os objetivos do 

Plano de Intervenção foram atingidos, a CETESB emite o Termo de Reabilitação, atestando estar a 

área reabilitada para o Uso Declarado.   

A DD nº 038/2017 também alterou a modalidade de cobrança para análise dos processos 

administrativos para a reutilização de áreas contaminadas, tomando como base a área em metros 

quadrados do imóvel e a atividade preteritamente desenvolvida, conforme Art.2º.  

Adicionalmente a DD nº 038/2017 trouxe algumas exigências que causaram 

preocupação para o mercado imobiliário: 

- Conforme procedimento anterior, dado pela DD nº 103/2007, o monitoramento para 

encerramento era semestral, pelo período de dois anos. Na DD nº 038/2017, o interessado 
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deverá estabelecer o período de monitoramento para encerramento pelo tempo necessário, até 

que não sejam mais observadas as situações de risco. Considerando, por exemplo, a atenuação 

natural das concentrações, o monitoramento poderia perdurar por décadas. Com isso ocorreriam 

casos em que o repasse dos empreendimentos aos novos ocupantes aconteceria ainda na fase 

de monitoramento, o que traria problemas financeiros, jurídicos e técnicos para incorporadores 

e para os condomínios, residenciais ou comerciais. 

- Outro ponto foi a exigência de garantia bancária ou de seguro ambiental que assegure 

a implementação do Plano de Intervenção. Esses produtos, à época, ainda eram raros no 

mercado.  

- Imposição de penalidade pela aplicação de multas, quando os relatórios entregues à 

CETESB não atendessem integralmente às exigências estabelecidas na DD nº 038/2017.  

 A DD nº 038/2017 gerou muitas discussões nos diversos setores envolvidos com as 

áreas contaminadas e, no âmbito da construção civil, ensejou a retomada das atividades da 

Câmara Ambiental da Construção Civil na CETESB1, com representantes do setor.  

Em dezembro de 2017, a CETESB publicou a Instrução Técnica (IT) nº 039 da Diretoria 

de Controle e Licenciamento Ambiental, que contém instruções gerais sobre os trâmites 

administrativos e as atribuições referentes à aplicação dos procedimentos da DD nº 038/2017. 

O documento trouxe um capítulo específico com Incentivos à Reutilização/Revitalização: 

- Desobrigou a necessidade de apresentação de garantias bancárias ou seguro ambiental, 

entendendo que a implantação de um empreendimento imobiliário no imóvel já seria a garantia 

de implementação das medidas de remediação; 

- Isenção das multas administrativas, havendo somente autuação no descumprimento 

das ações de gerenciamento descritas no Plano de Intervenção; 

 

1
 Disponível em https://cetesb.sp.gov.br/blog/2017/08/17/camara-ambiental-da-construcao-retoma-

atividades/. Acesso em 15 de dezembro de 2018.  

 



 

 

 

62 

 

- Dispensa da apresentação da análise técnica, econômica e financeira no Plano de 

Intervenção para Reutilização, para comprovar a inviabilidade de utilização de técnica de 

remediação para tratamento; 

- Nos casos em que as fontes primárias e secundárias2 de contaminação tenham sido 

removidas ou controladas e os resultados das campanhas de Monitoramento para Encerramento 

indiquem tendência de redução ou estabilidade das plumas de contaminação das águas 

subterrâneas, a restrição de uso dessas águas terá vigência por tempo indeterminado e sem 

necessidade de monitoramento analítico. 

O Decreto Estadual nº 59.263/2013 já prevê, como um de seus objetivos, o incentivo à 

reutilização de áreas remediadas (Inciso VI do artigo 2º) e define outras diretrizes importantes:   

Art. 61º. A aquisição de terrenos onde são ou foram desenvolvidas atividades com 

potencial de contaminação com vistas à sua revitalização será considerada como 
de interesse público, devendo ser incentivada e apoiada pelos poderes 
públicos estadual e municipal (o destaque é nosso). 

Art. 94º. A CETESB poderá estabelecer procedimentos diferenciados para a 

identificação e reabilitação das áreas contaminadas em função das peculiaridades 

da atividade ou do empreendimento ou da extensão da contaminação, desde que 

garantidos os princípios e finalidades estabelecidos neste regulamento. 

 A DD nº 038/2017 foi uma evolução das diretrizes previamente estabelecidas pela DD 

nº 103/2007, melhorando tecnicamente pontos importantes no gerenciamento de áreas 

contaminadas, salvaguardando tanto a saúde humana quanto a saúde ambiental. Mas também 

trouxe algumas condições que poderiam dificultar, até mesmo, inviabilizar novos investimentos 

para a reutilização de áreas contaminadas. Dessa forma, a IT nº 39/2017, ao desagravar e 

flexibilizar alguns pontos, figura como um importante (e único) instrumento com incentivos 

para, minimamente, garantir a continuidade de investimentos privados, voltados para a 

reutilização de áreas contaminadas. 

 

2 Fonte primária de contaminação: Instalação ou material a partir dos quais os contaminantes se originam e 

foram ou estão sendo liberados para os meios impactados. 

Fonte secundária de contaminação: Meio impactado por contaminantes provenientes da fonte primária, a 

partir do qual outros meios são impactados. 
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4.2.2 As áreas contaminadas e riscos à saúde pública 

Na década de 1980, no Brasil se deu o reconhecimento das primeiras áreas 

contaminadas: o caso da Rhodia na Baixada Santista no litoral de São Paulo; a antiga fábrica 

de BHC do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro; em Santo Amaro da Purificação, cidade 

localizada no Recôncavo Baiano onde a escória da fundição foi utilizada para pavimentação de 

ruas. A partir de 2000, novos casos tiveram enorme repercussão na imprensa: o condomínio 

Barão de Mauá, construído sobre um aterro de resíduos perigosos no município de Mauá; o 

Recanto dos Pássaros, região de sítios e chácaras vizinhas a uma indústria química desativada 

pertencente à Shell; a Vila Carioca, onde um condomínio residencial, vizinho a uma base de 

armazenamento de combustíveis também pertencente à Shell, que utilizava água subterrânea 

contaminada (SANCHEZ, 2004). 

No município de São Paulo são conhecidos também os casos do Shopping Center Norte, 

construído sobre antigas cavas de extração de areia utilizadas como aterro de resíduos diversos 

e o Conjunto Habitacional (COHAB) – Vila Nova Cachoeirinha, construído sobre área também 

utilizada para disposição de resíduos. 

O fato é que: áreas contaminadas representam riscos à saúde pública quando não são 

gerenciadas. Os casos citados de empreendimentos imobiliários erigidos em áreas 

contaminadas e que expuseram a população a riscos, não foram submetidos ao processo de 

gerenciamento para sua reutilização, antes de serem ocupados pelos novos empreendimentos.  

A existência de áreas contaminadas órfãs, é um fator ainda mais grave à medida em que 

estas áreas podem ser invadidas e ocupadas, sem qualquer tipo de gerenciamento prévio, 

colocando em risco a saúde de populações já em situação de vulnerabilidade.  A falta de 

intervenções em áreas órfãs também pode agravar as condições do passivo: os contaminantes 

presentes no solo podem migrar para a água subterrânea, e a pluma de contaminantes na água 

subterrânea pode se espalhar, podendo atingir áreas vizinhas e poços de abastecimento. Há 

também os riscos associados a presença de vapores que também podem atingir a 

circunvizinhança.  

Segundo um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde (MS) em 2010, mais de 

2,1 milhões de habitantes, distribuídos por 2.527 (duas mil quinhentas e vinte e sete) áreas com 

solo contaminado, vivem potencialmente expostos a contaminantes. Esses dados foram 
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coletados por estados e municípios, no período de 2001 a 2008 e reportados ao Departamento 

de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (DSAST) do Ministério da Saúde 

(MS), que passou a integrar as estatísticas da Vigilância em Saúde das Populações Expostas a 

Contaminantes Químicos (VIGIPEQ) (MATTEI, 2010; GÜNTHER, 2006). 

Um dos componentes do VIGIPEQ é a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 

Áreas Contaminadas (VIGISOLO), que começou a ser estruturada em 2004, prevendo o 

Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado 

(SISSOLO).  

O SISSOLO foi oficialmente implantado em 2005, e funciona como importante 

ferramenta de orientação e priorização das ações de vigilância em saúde de populações expostas 

a contaminantes químicos - VIGIPEG. O SISSOLO permite o cadastramento contínuo, por 

municípios e estados, das áreas contaminadas identificadas, e a construção de indicadores de 

saúde e ambiente (BUOSI, 2010). 

Este instrumento vem, portanto, como um grande avanço na estruturação de um sistema 

de informação voltado para organização e comunicação de riscos por parte dos órgãos públicos, 

sendo necessário, no entanto, a implementação concomitante de: 

 (1) projetos de educação, comunicação de risco e informação em saúde para a 

população exposta; 

 (2) projetos de fomento e capacitação de profissionais da saúde e agentes comunitários; 

 (3) mecanismos de controle social e participação comunitária;  

(4) e protocolos específicos para avaliação de saúde dos expostos e ações de vigilância 

à saúde. 

 Estas ações de saúde devem ser consideradas junto das “ações de ambiente” e de forma 

complementar (MS, 2010). 

Vale ainda mencionar os casos da Vila Carioca e Barão de Mauá, nos quais fica evidente 

a complexidade e a importância da comunicação de riscos e o gerenciamento da percepção dos 

mesmos, entre os diferentes stakeholders para que seja uma comunicação mais eficiente, com 

uma maior participação, para que os riscos sejam minimizados.  
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A Figura 9 demonstra os elementos fundamentais para a estrutura de uma comunicação 

eficiente entre os diferentes stakeholders envolvidos em situações de áreas contaminadas. 

Construir uma relação de confiança, é fundamental para o fluxo de informações e tomada de 

decisões.  

Figura 9 – Aspectos importantes do processo de comunicação de riscos. 

 
Fonte: (SVMA/2012) 

Tanto na Vila Carioca, como em Barão de Mauá, apesar de terem desenvolvido uma 

boa parte das ações de saúde, recomendadas pelo Ministério da Saúde, ainda existe um gap na 

comunicação de riscos e instrumentalização das informações, de forma a empoderar as 

populações para participarem da tomada de decisões e do estabelecimento de medidas, visando 

à minimização dos riscos associados às áreas contaminadas (MS, 2010). 

4.2.3 Desenvolvimento urbano e a reutilização de áreas contaminadas 

O padrão de urbanização imprimiu às metrópoles ao menos duas fortes características 

associadas ao modo predominante de fazer “cidade”: apresentam componentes de 

“insustentabilidade” associados aos processos de expansão da área urbana e proporcionam 

baixa qualidade de vida urbana a parcelas significativas da população (GROSTEIN, 2001). 
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O uso do solo urbano é dinâmico e as cidades precisam se adaptar às mudanças da 

sociedade e às suas necessidades por emprego, moradia, saúde e qualidade de vida. Estudos 

apontam para a necessidade de cidades mais compactas. Este modelo seria a cidade 

ecologicamente sustentável, em que são propostas políticas de contenção do espraiamento, de 

adensamento junto a pontos de transporte coletivo e de incentivo a usos mistos. Este modelo 

incentiva o aproveitamento de vazios urbanos e áreas subutilizadas, localizadas nas regiões 

centrais (HOMBRE, 2014; COSTA, 1999). 

Como ressalta Nadalin et al. (2007), o crescimento urbano da Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP) continua acontecendo pelo espraiamento urbano. Caracteriza-se por ser 

desconcentrado, pouco denso e criando espaços vazios dentro da área urbana, subutilizando a 

infraestrutura existente nas áreas centrais, impactando remanescentes florestais e mananciais 

que deveriam ser preservados, especialmente nos extremos Norte, Sul e Leste da cidade de São 

Paulo. O espraiamento das cidades também incorre em maiores investimentos para ampliar a 

infraestrutura com o objetivo de atender estas regiões e, até que exista um mínimo de 

saneamento nestas áreas, o descarte de esgoto e lixo ocorre de forma desordenada causando a 

poluição da água e do solo.  

O avanço da mancha urbana sobre áreas livres (greenfields), em detrimento de áreas já 

urbanizadas não utilizadas e possivelmente degradadas (brownfields), foi historicamente 

observado mesmo em países que já haviam implementado um gerenciamento de áreas 

contaminadas. A consequência desse espraiamento é a perda da qualidade ambiental e aumento 

nos gastos com a implantação de infraestrutura (SEPE & SILVA, 2004). 

A Agenda 21, produto da conferência do Rio – ECO 92, e a Agenda Habitat estão 

pautando as políticas públicas e as práticas urbanas de diversas cidades e metrópoles. Entre as 

diretrizes formuladas, destacam-se: a ideia de desenvolvimento sustentável; a necessidade de 

coordenação setorial; a descentralização de tomada de decisões; e a participação das 

comunidades interessadas em instâncias específicas da gestão urbana. Estas diretrizes articulam 

o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento urbano e proteção ao 

meio ambiente, indicando os componentes gerais para o entendimento da noção de 

desenvolvimento urbano sustentável (GROSTEIN, 2001). 

Atingir o desenvolvimento sustentável exige o engajamento de instituições 

governamentais de diversos níveis, para implementar estratégias que assegurem que o 
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desenvolvimento econômico, metas sociais e regulamentações ambientais estejam alinhadas 

aos mesmos objetivos. Tanto os discursos governamentais, quanto de setores privados, 

encontram conexão entre sustentabilidade e a reutilização de brownfields. A agência ambiental 

americana, por exemplo, é quase incapaz de descrever qualquer uma de suas políticas para 

Brownfields, sem incluir na mesma frase os termos “sustentável” e “reutilização de 

brownfields” (EISEN, 1999). 

Dentro do contexto do desenvolvimento urbano sustentável, surge a problemática das 

cidades como São Paulo, que vivenciam o desenvolvimento pós-industrial, com a mudança de 

uso em áreas anteriormente caracterizadas por atividades industriais e que passaram a ter nova 

vocação para diferentes usos, como a região da Barra Funda, Jurubatuba, Vila Carioca, além de 

algumas cidades da Região Metropolitana, como Santo André, São Bernardo do Campo e 

Mauá, que também sofreram um esvaziamento industrial nas últimas décadas.  

O novo desenho urbano para estas regiões deve considerar planejamento para 

desenvolvimento e participação imobiliária, regulação do uso do solo, desenvolvimento social 

e econômico. Operações Urbanas Consorciadas são um bom exemplo de modelo para promover 

a reurbanização destas regiões, à medida que obtém o recurso financeiro para implantar obras 

de melhorias de infraestrutura, através dos investimentos privados do desenvolvimento 

imobiliário no perímetro da Operação Urbana. 

Brownfields e áreas contaminadas podem se tornar um fator limitante ao 

desenvolvimento nessas regiões, pelo alto custo do processo de reabilitação como um todo, 

além das etapas necessárias à aprovação dos empreendimentos. A reinserção de áreas que 

perderam as suas funções no ciclo econômico é relevante, como forma de evitar a utilização de 

áreas livres, mas ainda pouco incentivada no Brasil.  

Loures (2014), em sua pesquisa sobre o redesenvolvimento urbano de áreas industriais, 

analisou 117 casos de reutilização de áreas industriais para novos usos, em países da Europa, 

América do Sul, incluindo o Brasil, África, Ásia, América do Norte e Oceania. No seu estudo, 

identificou 22 benefícios e 17 dificuldades para a reutilização dessas áreas, considerando 

aspectos ambientais, sociais e econômicos, elencados no Quadro 1: 
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Quadro 1 – Beneficios e dificuldades para o redenvolvimento urbano em áreas industriais. 

Benefícios Dificuldades 

- Aumento na percepção de pertencimento - Percepção de marginalidade e crimes 

- Aumento nas conexões do ambiente humano 
- Disponibilidade de mão de obra, porém não 

qualificada 

- Geração de empregos - Alto custo para o redesenvolvimento 

- Redução do estigma social - Acessos inadequados 

- Estímulo a recreação e conectividade - Dificuldade para adequação da área 

 - Redução do espraiamento urbano 
- Conhecimento insuficiente sobre as inter-

relações no processo de redesenvolvimento 

- Criação de habitações de interesse social - Desafios para obter apoio financeiro 

- Proteção e realce do patrimônio industrial 
- Incertezas sobre as responsabilidades e o 

processo de reutilização 

- Utilização da infraestrutura existente - Potencial de contaminação 

- Redução de gastos com infraestrutura 
- Incertezas práticas sobre a remediação e 

construção 

- Estímulo a investimentos dentro da cidade 

 

- Incertezas sobre os custos 

- Redução do consumo de greenfields - Incerteza sobre os prazos para a reabilitação e 

adequação da área 

- Estímulo a novas atividades econômicas - Infraestrutura defasada 

- Redução da poluição atmosférica e da água - Padrões de propriedades 

- Aumento na arrecadação de impostos - Lobbies regionais e locais 

- Aumento no valor da propriedade cultural - Incertezas de demanda 

- Prevenção da dispersão de contaminantes - Sobreposição de jurisdições 

- Proteção do habitat de fauna nativa  

- Melhora da qualidade estética do tecido urbano  

- Criação de áreas verdes  

- Aumento do consumo na região 

 

 

Fonte: Adaptado de LOURES, 2014. 

O redesenvolvimento urbano destas antigas áreas industriais, promovido através da 

implantação de empreendimentos com diversidade de usos, tais como comércios, moradias e 

serviços, cria novos centros que movimentam a economia local, atraindo novos investimentos.  

Regiões cujas paisagens se configuravam por galpões antigos e deteriorados, fábricas 

fechadas, terrenos vazios, com aspecto marginalizado vão, pouco a pouco, terreno por terreno, 

ganhando novos usos e atraindo novos públicos. Este cenário pode ser facilmente reconhecido 

no município de São Paulo, ao observarmos as transformações ocorridas em bairros como a 

Barra Funda, Chácara Santo Antônio, Ipiranga e Jurubatuba.  

Investimentos privados para a aquisição de terrenos e implantação de novos 

empreendimentos residenciais e comerciais nessas regiões, também impulsionam 
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investimentos públicos para melhorar a infraestrutura no atendimento das novas demandas 

populacionais, com ampliação de vias, melhoria dos espaços verdes, implantação de creches, 

hospitais e escolas. Também atraem investimentos privados destes setores para novas escolas, 

hospitais e ofertas de outros serviços particulares.  

À medida em que esses novos bairros e melhorias vão se consolidando, parece natural 

que a qualidade de vida também melhore. Proporcionalmente essa evolução também tende a 

valorizar os imóveis de uma maneira geral, tanto aquele que foi reabilitado para o novo uso, 

quanto os demais inseridos na região.  

Com o aumento do valor dos imóveis e com todas as mudanças locais, o custo de vida 

nestas regiões também tende a se tornar mais elevado. Essoka (2010) estudou a possível 

associação entre o redesenvolvimento de Brownfields e a gentrificação3 de regiões, avaliando 

se as comunidades instaladas nessas regiões de fato se beneficiam com o redesenvolvimento do 

brownfield, ou se acabam sendo expulsas, à medida em que os custos locais aumentam e se 

tornam incompatíveis com a condição financeira anterior.  Foram constatadas as duas situações: 

de pessoas que acabaram se mudando, pois não conseguiram mais arcar com os custos elevados 

e de comerciantes moradores locais que viram suas rendas aumentarem com o crescimento do 

fluxo de pessoas na região.  

A gentrificação é um processo que envolve inúmeros fatores dentro das cidades, de 

modo que a reutilização de áreas contaminadas, não figura, necessariamente, como um fator 

negativo dentro do contexto do redesenvolvimento urbano, como estudado por Essoka (2010). 

Os impactos positivos produzidos pela reutilização de uma área são muito maiores. O que na 

verdade poderia se pensar dentro desta esfera, é como tornar o processo de reutilização de uma 

área, um modelo mais atrativo, prático e economicamente viável, para permitir a construção de  

empreendimentos acessíveis à população de baixa renda, para que essas pessoas também se 

beneficiem e possam morar em áreas centrais e com qualidade de vida, ao invés de se verem 

obrigadas a morar em lugares afastados. Ou ainda, permitir que populações que residem em 

 

3 Gentrificação é um fenômeno que afeta uma região quando existem alterações na sua composição 

paisagística, ou intervenções que substituam os usos locais com a construção de novos pontos comerciais ou 

edifícios, resultando no aumento do custo de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores 

com renda insuficiente para sua manutenção no local, cuja realidade foi alterada.  
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locais afastados, tenham a oportunidade de se mudar para bairros centrais e melhorar a sua 

qualidade de vida.  

O fato é que áreas vazias, deterioradas e contaminadas dentro dos centros urbanos são 

um grande desperdício de terreno e de dinheiro.  

Ao se manter um solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, como 

frequentemente ocorre com áreas degradadas, deixa-se de cumprir a função social da 

propriedade urbana, prevista constitucionalmente no art. 182 § 2°,  que estabelece: “a 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação das cidades expressas no Plano Diretor”, regra também prevista no Art. 39 da Lei 

Federal nº 10.257/2001, também conhecida como Estatuto da Cidade (CARMONA, 2015). 

A Constituição Federal também considera e sustenta o princípio social da cidade, no 

Art.182, caput, estabelecendo que “a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” 

(CARMONA, 2015). 

Por esta razão, em uma cidade onde as condições para habitação, trabalho, lazer e até 

mesmo circulação, dependem da disponibilidade de área urbana, não é possível que terrenos, 

casas, prédios ou espaços públicos permaneçam deteriorados, não sejam utilizados e deixem de 

colaborar com o bem-estar de todos os cidadãos ou pior, possam ainda, trazer riscos à saúde 

pública. O uso da propriedade urbana deve-se dar em prol do coletivo, da segurança, do 

equilíbrio ambiental e do bem-estar dos cidadãos, conforme Art. 1° do Estatuto da Cidade.  

O conceito de qualidade de vida deve ser entendido sob o prisma de que a mera 

sobrevivência das pessoas não é suficiente, pois é necessário que a cidade cumpra a sua função 

social, garantindo a todos moradia digna, acesso ao trabalho e ao emprego, mobilidade urbana, 

lazer e recreação (CARMONA, 2015). 

A construção do espaço urbano demanda grandes intervenções na paisagem e altera 

drasticamente os componentes bióticos e abióticos naturais, criando não apenas novas 

paisagens, como também novos ecossistemas (ROCHA, 2015). 

De acordo com Costa (1999), acontece a tentativa de uso da expressão meio ambiente 

urbano, buscando sintetizar dimensões físicas (naturais e construídas) do espaço urbano com 
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dimensões de ambiência, de possibilidades de convivência e de conflito, associadas às práticas 

da vida urbana e à busca de melhores condições de vida.   

De maneira ampla, a existência de uma ordem urbanística tem sua afirmação nos 

seguintes princípios: função social da propriedade, função social da cidade, obrigatoriedade do 

planejamento participativo, justa distribuição do ônus decorrente do processo de urbanização e 

coesão dinâmica (CARMONA, 2015). 

A cidade de São Paulo é uma área altamente urbanizada e sua paisagem está em 

constante alteração, não sendo mais aceitável, considerando todo o conhecimento disponível, 

que as mudanças não sejam planejadas e bem orientadas. As experiências internacionais são 

excelentes exemplos de como gerir o problema das áreas contaminadas em centros urbanos 

como São Paulo. 

4.2.4 Incentivos e benefícios para a reutilização de áreas contaminadas  

 As experiências internacionais dos Estados Unidos, Canadá e Europa, 

demonstram que as políticas voltadas para o gerenciamento de áreas contaminadas, 

especialmente a reutilização desses espaços, somente obtiveram o sucesso esperado, quando 

implementados com dispositivos de incentivos, como a criação de fundos nacionais para a 

revitalização de áreas degradadas órfãs, linhas de financiamentos para empreendedores 

interessados em investir em áreas contaminadas, flexibilização nas leis de responsabilização e 

cooperação técnica do órgão ambiental no processo de reabilitação.   

 Em que pese a importância da reutilização de áreas contaminadas para o 

desenvolvimento urbano como discutido até aqui, o Município de São Paulo, ainda carece de 

dispositivos para atrair investimentos para a reutilização destes imóveis. 

Sepe e Silva (2004) destacaram algumas possibilidades de instrumentos legais que 

poderiam ser utilizados como incentivos para despertar o interesse da iniciativa privada, para a 

reutilização de áreas contaminadas, como a criação de um “fator de interesse ambiental” dentro 

do Plano Diretor ou dispositivos específicos nas leis de cada Operação Urbana Consorciada.  

Até mesmo a utilização dos fundos municipais, como o Fundo Especial do Meio Ambiente 

(FEMA) e o Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), poderiam dispor de recursos 

para a reutilização de áreas contaminadas.  
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Sanchez (2004) ainda explica que, dentre os instrumentos econômicos, poderia ser 

utilizada uma política fiscal para encorajar a revitalização, desde o Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) progressivo, até a utilização de outros instrumentos como as Operações Urbanas 

Consorciadas. Também reforça que a existência de fundos para remediar áreas órfãs, poderia 

favorecer a revitalização de áreas.  

Para terrenos contaminados inseridos nos perímetros de Operações Urbanas 

Consorciadas, poderia ser considerado, por exemplo, a possibilidade de desconto na aquisição 

do Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), quando o empreendimento 

reutilizar uma área contaminada para sua produção. Também seria uma alternativa, que, uma 

parte do valor arrecadado com a venda de CEPACs fosse direcionado à reabilitação de áreas 

contaminadas órfãs, inseridas no perímetro da OUC.  Entretanto, nas atuais previsões legais, 

nenhuma dessas possibilidades se concretizam.   

Na esfera federal, apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, ter 

determinado o dever de se criar um fundo nacional para o gerenciamento de áreas contaminadas 

órfãs, tal fato ainda não se concretizou.   

No âmbito estadual, foi instituída pela Lei Estadual no 13.577/2009, a criação do Fundo 

Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas (FEPRAC), um fundo de 

investimentos vinculado à secretaria de Meio Ambiente do Estado, destinado à proteção do solo 

contra alterações prejudiciais à suas funções, bem como à identificação e remediação de áreas 

contaminadas. Os recursos do FEPRAC, conforme o Artigo 32 da Lei, seriam aplicados em 

operações financeiras, destinadas a apoiar e incentivar ações relacionadas a identificação e 

remediação de áreas contaminadas.  

O Decreto Estadual no 59.263/2013, regulamentou a Lei no 13.577/2009, traz em seu 

texto Artigos que destacam a necessidade de incentivar a reutilização como forma de promover 

a reabilitação de áreas contaminadas, sendo a prática considerada ainda, como de interesse 

público:  

Artigo 2º - Constitui objetivo da Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009, garantir o 

uso sustentável do solo, protegendo-o de contaminações e prevenindo alterações 

nas suas características e funções, por meio de:  

V - promoção da remediação de áreas contaminadas e das águas subterrâneas por 

elas afetadas;  

VI - incentivo à reutilização de áreas remediadas;  
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Artigo 4º - São instrumentos, dentre outros, para a implantação do sistema de 

proteção da qualidade do solo e para o gerenciamento de áreas contaminadas:  

VIII - Incentivos fiscais, tributários e creditícios;  

XIV - Fundos financeiros;  

Da reutilização de áreas contaminadas 

Artigo 61 - A aquisição de terrenos onde são ou foram desenvolvidas atividades 

com potencial de contaminação com vistas à sua revitalização será considerada 

como de interesse público, devendo ser incentivada e apoiada pelos poderes 

públicos estadual e municipal.  

Artigo 94 - A CETESB poderá estabelecer procedimentos diferenciados para a 

identificação e reabilitação das áreas contaminadas em função das peculiaridades 

da atividade ou do empreendimento ou da extensão da contaminação, desde que 

garantidos os princípios e finalidades estabelecidos neste regulamento. 

Fundamentada no Inciso VI do Artigo 2o, Artigo 61 e Artigo 94 do Decreto Estadual no 

59.263/2013, a CETESB, dedicou um capítulo da Instrução Técnica – IT no 039/2017, para 

estabelecer incentivos para a reutilização de áreas contaminadas, desagravando algumas 

imposições instituídas pela DD no 038/2017, tais como:  

ISENÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA E SEGURO AMBIENTAL: 

A DD no 038/2017, estabelecia a obrigatoriedade de apresentar garantia bancária ou 

seguro ambiental, a fim de assegurar a implantação do Plano de Intervenção nos prazos 

estabelecidos, no valor de 125% do custo estimado no plano. A IT no 039/2017, para os casos 

de reutilização da área, dispensa da obrigatoriedade de apresentação do seguro ou garantia 

bancária, entendendo que a própria implantação do projeto previsto para o local, já é a garantia 

da implementação das medidas de intervenção para a reabilitação da área.  

AUTUAÇÕES PARA O POLUIDOR 

Em áreas com proposta de reutilização, ou já classificadas como Área em Processo de 

Reutilização (ACRu), as penalidades de multa previstas pela DD no 038/201 e detalhadas na   

IT no 039/2017, não serão endereçadas ao Responsável Legal que propôs a reutilização da área 

contaminada. Essas penalidades serão endereçadas ao causador da contaminação. 

O Responsável Legal pela proposta de reutilização de área contaminada, será autuado 

no caso de descumprimento das ações de gerenciamento descritas no Plano de Intervenção para 

Reutilização. 
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ISENÇAO DA ANÁLISE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA 

Os Responsáveis Legais pela reutilização da área contaminada, estão dispensados de 

apresentar no Plano de Intervenção,  a análise técnica, econômica e financeira que comprove a 

inviabilidade de utilização de técnica de remediação para tratamento da contaminação, nos 

casos em que sejam propostas medidas de contenção, de engenharia e medidas de controle 

institucional, cabendo à CETESB, avaliar a adequação das medidas de intervenção propostas 

para cada caso, por ocasião da avaliação do Plano de Intervenção. 

RESTRIÇÃO DE USO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Nos casos em que houver a remoção ou o controle efetivo das fontes primárias e 

secundárias de contaminação, e quando os resultados das campanhas de Monitoramento para 

Encerramento indicarem tendência de redução ou estabilidade das plumas de contaminação das 

águas subterrâneas, a restrição de uso dessas águas poderá ter a vigência por tempo 

indeterminado e sem necessidade de monitoramento analítico. Nos casos em que existir a 

necessidade de realização de monitoramento analítico da restrição de uso das águas 

subterrâneas, poderá ser atribuído ao síndico ou responsável pelo empreendimento após a 

entrega do mesmo, a responsabilidade pelos monitoramentos futuros, conforme cronograma 

proposto no Plano de Intervenção aprovado pela CETESB.   

CONTROLE DE FONTES DE CONTAMINAÇÃO EXTERNAS 

Nos casos de áreas em processo de reutilização, onde seja constatada que a 

contaminação tem origem em fontes externas à área do empreendimento, a CETESB 

coordenará as ações necessárias para acionar os responsáveis pela fonte de contaminação, 

demandando a adoção das medidas necessárias ao gerenciamento da área contaminada. Dessa 

forma, fica permitido ao responsável legal da área afetada pela contaminação externa, propor 

no Plano de Intervenção, medidas de engenharia e de contenção, para promover a reutilização 

segura da área.   
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4.3 PROGRAMAS DE INCENTIVOS E PREMIAÇÕES INTERNACIONAIS  

4.3.1 A experiência americana de programas de incentivos para a reutilização de áreas 

contaminadas  

Em países desenvolvidos, os procedimentos para a reutilização de áreas contaminadas 

ou degradadas, estão consolidados e são práticas incentivadas pelo poder público, conscientes 

da importância da reutilização dessas áreas para o desenvolvimento sustentável das suas 

comunidades. Existem desde programas públicos com incentivos fiscais nacionais, estaduais e 

municipais até premiações promovidas por entidades não governamentais de reconhecimento 

para os melhores projetos de revitalização de Brownfields.  

Os Estados Unidos foram pioneiros na implementação de medidas para o gerenciamento 

de áreas contaminadas e na promoção de revitalização destas áreas. A United States 

Environmental Protection Agency (USEPA) se dedica à revitalização de todos os tipos de áreas 

contaminadas visando sua reutilização para fins produtivos, entendendo que remediar e 

reutilizar áreas contaminadas protege o meio ambiente, valoriza comunidades, melhora e 

impulsiona economias locais, preserva áreas verdes e previne o espraiamento urbano.  

Em 1980, foi publicada a primeira legislação sobre o tema, o Comprehensive 

Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA; P.L. 96-510, 1980), 

também chamado de “Superfund”. A lei foi criada após os acontecimentos dos casos do Love 

Canal e Valley of the Drums, áreas contaminadas com produtos perigosos e que atraíram a 

preocupação e atenção pública em virtude dos riscos e danos causados diretamente à população 

afetada. (CUNHA, 1997; SÁNCHEZ, 2004; BEARDEN, 2012; USEPA, 2014). A lei adota o 

princípio do poluidor-pagador, e atribui ao proprietário da área a responsabilidade pela 

remediação, mesmo que este não seja o causador da contaminação.  

Para as áreas abandonadas, ou seja, aquelas em que o proprietário não foi localizado, 

abriu falência ou se recusa a tomar as providencias para a remediação da área, foi criado o fundo 

“Hazardous Substance Superfund Trust Fund”, conferindo autonomia e suporte financeiro para 

que a própria USEPA pudesse tomar as providencias para o gerenciamento da área 

contaminada, das etapas investigativas até a remediação e posteriormente acionar os 

responsáveis (USEPA, 2019).   
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Os recursos direcionados para o fundo vieram da criação de quatro taxas, três delas 

sobre produtos químicos e petróleo e a outra sobre a renda dessas empresas e mineração. 

Somente no primeiro ano, as taxas recolheram ao fundo US$ 1,6 bilhões. As taxas foram 

renovadas em 1986, por meio da aprovação da Lei “Superfund Amendments and 

Reauthorization Act” (SARA), o que aumentou a arrecadação do fundo para US$ 8,5 bilhões, 

em 1992. A partir de 1995 não houve renovação das taxas e o fundo passou a contar apenas 

com os aportes advindos de multas e processos judiciais. (BEARDEN, 2012) 

A USEPA criou, em 1983, a primeira “National Priority List” – NPL (Lista Nacional 

de Prioridades), incluindo nesta relação as áreas prioritárias para remediação. Para definir se 

uma área é prioritária ou não, a USEPA utiliza o critério de qualificação estabelecido pelo 

“Hazard Ranking System” – HRS (Sistema de Classificação de Perigos), publicado em 1982.  

O HRS (Sistema de Classificação de Perigos), é um sistema de pontuação que utiliza as 

informações das primeiras investigações ambientais de uma área, para avaliar os riscos 

potenciais à saúde humana e ao meio ambiente, baseado em fatores individuais ou agrupados, 

tais como: caminhos das águas subterrâneas, da água superficial, do ar, de exposição ao solo, 

ameaça à cadeia alimentar, características dos resíduos e probabilidade de dispersão do 

contaminante.4 

A inclusão da área na NPL depende que a mesma tenha um índice HRS de 28,5 ou 

superior. A área também pode ser inserida na NPL por notificação da The Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry (ATSDR), sendo constatado o risco à saúde, ou através de 

nomeação pelo governo estadual. Somente as áreas inseridas na NPL estavam qualificadas para 

receber o suporte financeiro do Superfund.  

Estudos apontam que a legislação até os anos 1980 tratavam da mesma forma todos os 

tipos de propriedades contaminadas, ou potencialmente contaminadas, tendo como foco a 

defesa do perigo, restringindo a reutilização dessas áreas, o que reduzia seu valor de mercado e 

dificultava sua reintegração ao tecido urbano (MARKER, 2003; SANCHEZ, 2001; SOUZA, 

2005). 

 

4
 Informações disponíveis em https://www.epa.gov/superfund/introduction-hazard-ranking-system-hrs. 

Acesso em 21 de maio de 2019.  
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Como somente as áreas inseridas na NPL tinham acesso aos fundos do Superfund, áreas 

com menor grau de contaminação não recebiam quaisquer incentivos para serem reabilitadas, 

o que deixava de atrair investidores e dificultava a reutilização. A partir de 1980, 40 estados 

começaram a desenvolver o “State Voluntary Cleanup Program” – VCP (Programa de 

Remediação Voluntária, para estimular a revitalização das áreas não listadas pela NPL. (BEINS 

& LESTER, 2015) 

O “Brownfields and Land Revitalization Program”, foi criado em 1995, com o objetivo 

de empoderar os estados, comunidades e demais interessados na recuperação econômica de 

áreas contaminadas a trabalhar em conjunto para prevenir, investigar, tratar e, de forma 

sustentável, reutilizar áreas degradadas ou contaminadas (Brownfields), e desde então, se 

confirmou como um programa orientado a resultados, que mudou a maneira como áreas 

contaminadas são compreendidas, tratadas e gerenciadas.  

As ações foram iniciadas quando a EPA, dispondo de uma verba inicial, incentivou 

governos locais, lançando centenas de projetos pilotos com dois anos de duração para a 

recuperação de áreas degradadas e desenvolveu guias e ferramentas para ajudar estados, 

comunidades e demais interessados na reabilitação de áreas degradadas e/ou contaminadas. 

  O “Brownfields and Land Revitalization Program” se difere do “Superfund” por ser 

direcionado à reabilitação de qualquer tipo de área contaminada e não somente às áreas 

abandonadas. Suas linhas de financiamento e crédito podem ser solicitadas por agentes ou 

entidades elegíveis aos fundos, para algumas modalidades, ressaltando entre elas:   

-  Reconhecimento da área e Investigações Ambientais: até US$ 200.000 para locais 

impactados por substâncias perigosas, poluentes, ou outros contaminantes e derivados de 

petróleo. Três ou mais interessados podem aplicar em conjunto para financiamentos de até US$ 

1 milhão para investigações abrangendo no mínimo cinco áreas. 

- Remediação: Até US$ 200.000 por áreas contaminadas por derivados de petróleo, substâncias 

perigosas e outros tipos de contaminantes; 

- Treinamento Profissional: linha de financiamento dedicada a programas de treinamentos 

para residentes de áreas afetadas que buscam novas habilidades ou oportunidades de seguir 

carreira na área ambiental, saúde e segurança. Os agentes ou entidades elegíveis podem solicitar 

até US$ 200.000 para desenvolver programas de treinamentos que sejam voltados à 
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revitalização de “Brownfields”, que estimulam o desenvolvimento econômico e que produzam 

profissionais técnicos altamente qualificados na área ambiental capazes de atuar na recuperação 

outras áreas degradadas ou contaminadas.    

- Assistência Técnica: linha de crédito para agências e organizações com projetos de 

treinamentos e pesquisas inovadoras que colaborem e contribuam com a revitalização de 

Brownfields. 

Os estados americanos também promoveram publicação de leis que minoram os riscos 

associados à responsabilização legal pelo passivo da área contaminada ou degradada, para 

empreendedores e potenciais investidores interessados na revitalização do local.  

Alguns estados americanos, como Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, 

Massachusetts, Michigan, Missouri, Ohio, Pensilvânia e Wisconsin, estimulam iniciativas de 

revitalização de brownfields como um dos princípios da política de Smart Growth, controlando 

o espraiamento urbano e direcionando o desenvolvimento em áreas urbanas já consolidadas. 

(BOLEN et al., 2002, EISEN, 1999).  

Os programas estaduais geralmente estão ligados às leis do Superfund e aos Voluntary 

Cleanup Programs (VCP) - (Programas de Remediação Voluntários) da EPA. Os VCPs são 

especialmente voltados às áreas contaminadas de menor prioridade ou menor periculosidade e 

focados em incentivar o setor privado na revitalização de Brownfields e promover a reutilização 

dessas áreas. São oferecidos incentivos financeiros, como por exemplo benefícios fiscais, 

padrões de qualidade ambiental mais flexíveis do que as leis do Superfund federais e estaduais, 

procedimentos de fiscalização simplificados, nos quais os empreendedores não serão 

submetidos a processos administrativos complexos, garantias do estado ou incentivos quanto à 

responsabilização civil sobre o passivo.5 

Em Nova York, por exemplo, o Brownfield Cleanup Program (BCP) tem por objetivo 

encorajar o setor privado a sanear, descontaminar e reutilizar “Brownfields”, como forma de 

revitalização econômica e ambiental de comunidades degradadas. O “BCP” é uma alternativa 

 

5
 Disponível em http://www.umich.edu/~econdev/brownfields/. Acesso em novembro de 2018. 
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ao uso de áreas verdes ou também chamados de “Greenfields” e fornece incentivos tais como 

benefícios fiscais e isenção/desagravo de responsabilidade.  

O programa é administrado pelo Departamento de Conservação Ambiental (Department 

of Environmental Conservation) e Departamento de Tributação e Finanças (Department of 

Taxation and Finance) do estado de Nova York e os créditos obtidos podem ser maiores ou 

menores, dependendo da localização da área reabilitada e do nível de descontaminação 

alcançado. 6 

Em 1995, o estado de Michigan criou um “VCP” como parte do compromisso de 

responsabilidade ambiental (Michigan Environmental Response Act - MERA).  O Departamento 

de Qualidade Ambiental (Department of Environmental Quality – DEQ) administra o 

“Michigan Brownfield Redevelopment Program”, que é composto por dois fundos: um voltado 

para a recuperação de áreas (Site Reclamation Fund) e o outro para a investigação de áreas (Site 

Assessment Fund). O programa inclui incentivos legais, como por exemplo garantias de não 

acionar judicialmente, desagravar a responsabilidade legal de terceiros como agentes 

financeiros e do novo proprietário da área, ou seja, do proprietário que não causou a 

contaminação do local, e, em alguns casos, estes são isentos completamente da 

responsabilização civil pelo passivo.    

Através da Divisão de Remediação e Reutilização (Remediation and Redevelopment 

Division) são ainda ofertados apoios técnico e financeiro, incluindo, financiamento, 

empréstimos, incentivos fiscais e até o custeio das investigações ambientais para facilitar e 

possibilitar a recuperação e reutilização de áreas contaminadas.  

Os valores de financiamentos ou empréstimos podem chegar a até 1 milhão de dólares 

por projeto e podem ser usados tanto nas etapas investigativas quanto para os procedimentos 

de remediação, desde que os benefícios econômicos da reutilização da área suplantem os 

valores do crédito concedido pelo programa.7     

 

6
 Informações disponíveis no endereço eletrônico https://esd.ny.gov/brownfield-cleanup-program acesso 

em 11 de novembro de 2018. No site é possível consultar todas as informações sobre o programa de incentivos. 
7
   Informações disponíveis no endereço eletrônico https://www.michigan.gov/deq/0,4561,7-135-

3311_29262---,00.html. Acesso em 11 de novembro de 2018. O site disponibiliza todas as informações sobre o 

programa além de casos de sucesso.  
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Os VCPs também são encontrados no âmbito municipal, como por exemplo na cidade 

de Houston, no Texas, que possui o seu próprio “Brownfield Redevelopment Program”, com o 

objetivo de revitalizar comunidades centrais, catalisar crescimento econômico sustentável, 

melhorar a qualidade de vida dos munícipes, assegurando um ambiente limpo e seguro.  

Através de parceria e fazendo uso dos fundos federais voltados à recuperação de 

Brownfields, o programa oferece a empreendedores e investidores: treinamentos, orientações 

sobre leis e normas regulamentadoras, engajamento da comunidade, assistência técnica e 

profissional, estratégias de financiamento do projeto, Avaliação Preliminar e Investigação 

Confirmatória (Fase 1 e 2 conforme normas da EPA) e planejamento da remediação 

Desde o lançamento do programa, em 2005, já foram reabilitadas mais de 75 áreas que 

resultaram na arrecadação de mais de US$ 5 milhões em impostos. 8 

4.3.2 Premiações internacionais 

No âmbito internacional, foram criadas premiações com o objetivo de reconhecer os 

esforços voltados à revitalização de Brownfields. As premiações identificadas são todas de 

organizações ou instituições privadas, mas que contemplam algumas categorias que premiam 

iniciativas públicas voltadas para melhorar os processos e condições para que mais brownfields 

sejam revitalizados.  

4.3.2.1 The Brownie Awards – Canadá 

A premiação foi criada em 2001 pelo Canadian Urban Institute e, em 2018, chegou à 

sua 19ª edição. A Figura 10 traz a imagem do anúncio da 19ª premiação e do troféu entregue 

aos premiados.  

O objetivo do “The Brownie Awards” é reconhecer os esforços e as inovações de 

profissionais que se dedicam à reabilitação de áreas contaminadas, subutilizadas ou sem 

 

8
 Informações disponíveis no endereço eletrônico http://www.houstontx.gov/brownfields/. Acesso em 11 

de novembro de 2018. 
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desenvolvimento, transformando-as em áreas produtivas e reintegradas à malha urbana com 

projetos residenciais e comerciais, contribuindo assim para o saudável desenvolvimento de 

comunidades em todo território Canadense.  

Figura 10 – Anuncio da 19ª edição do Brownie Awards em 2018. 

 
Fonte: Extraído de https://brownieawards.ca/, acesso em 22/12/2018. 

O Brownie Awards é dividido em 6 categorias: 

CATEGORIA REPROGRAMAR – Iniciativas Legais, Políticas e Programas 

Projetos ou programas que: (a) Quebram barreiras e/ou facilitam o desenvolvimento, 

investimentos e recuperação de Brownfields; (b) Servem como modelos de excelência que 

podem ser aplicados ou replicados em governos municipais e estaduais; (c) Estimular novos 

investimentos ou facilitar parcerias colaborativas para implementar uma visão de intensificação 

e melhoria de retorno sobre os investimentos dos fundos públicos.  

CATEGORIA REMEDIAR: Remediação Sustentável e Inovações Tecnológicas 

Projetos ou programas que: (a) Demonstram liderança e inovação nos processos de remediação 

ambiental; (b) Promovem soluções econômicas “in situ” que evitam impactos ambientais mais 

amplos; (c) Incorporam princípios ecológicos aos tratamentos convencionais; (d) Encorajam o 

uso de novas tecnologias e economicamente mais eficazes promovendo e impulsionando a 

criação e disponibilização de novas alternativas e tecnologias no mercado;  
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CATEGORIA REINVESTIR– Financiamento, Gestão de Riscos e Parcerias 

Projetos ou programas que: (a) Se apoiam em abordagens inovadoras para obtenção de   

financiamento com a finalidade de revitalização econômica e ecológica, como por exemplo o 

uso de parcerias público-privadas (PPP), e incentivos públicos para alavancar investimentos; 

(b) Facilitam soluções inovadoras para mitigar riscos no processo.  

CATEGORIA RECONSTRUIR – Desenvolvimento de Projeto: Escala Edificação 

Projetos ou programas que: (a) Demonstram excelência com resposta específica a iniciativas 

de políticas públicas que, aceleram o processo de reabilitação resultante do desenvolvimento 

do projeto; (b) Promovem a melhoria do domínio público e impulsionam oportunidades para 

integração política e colaborativa entre diferentes setores; (c) Combinam criatividade e 

adaptação para reutilizar estruturas existentes na promoção de saúde e bem-estar. 

CATEGORIA RENOVAR – Desenvolvimento de Projeto: Escala Bairro 

Projetos ou programas que: (a) Estimulam novos investimentos em transformações abrangendo 

o contexto de “bairro”; (b) Aproveitam e adaptam estruturas de construções existentes para 

encorajar o desenvolvimento integrado multifásico; (c) Demonstram alto nível colaborativo; 

inspiram proprietários de terrenos e investidores a se engajar com apoio da comunidade em um 

propósito único; (d) Promovam a transformação dando um novo enfoque ao domínio público, 

melhorando a funcionalidade, habitabilidade e características do bairro.   

CATEGORIA “REACH OUT” – Comunicação, Publicidade e Engajamento Público 

Projetos ou programas que: (a) Englobam com sucesso programas e planos municipais de 

investimento para a recuperação e/ou reabilitação de áreas degradadas, em apoio à 

competitividade de uma comunidade e sustentabilidade a longo prazo. (b) Demonstram 

abordagens inovadoras para dar suporte a investimento público/privado e crescimento projetado 

para alcançar intensificação através da revitalização, reutilização ou outra forma de 

recuperação. (c) Criação de uma “marca” ou “conceito” que melhore a aceitação e compreensão 

sobre a recuperação e reabilitação de áreas degradadas.  

Todos os projetos inscritos nas categorias acima, ainda concorrem para os prêmios de “Melhor 

Projeto de Pequeno Porte”, “Melhor Projeto de Grande Porte”, “Melhor Projeto” e de 
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“Brownfielder of the Year”, concedido ao profissional que mais se destacou na revitalização de 

Brownfields. 9 

4.3.2.2 Big Apple Brownfield Awards – Cidade de Nova York – Estados Unidos 

A premiação foi criada em 2009 por iniciativa da “The New York City Brownfield 

Partnership – NYC Brownfield Partnership”, uma organização não governamental e sem fins 

lucrativos, formada por representantes de empresas de consultoria, organizações de empresas 

de remediação, legislação ambiental, de recuperação de áreas degradadas e organizações 

representantes da sociedade civil da cidade de Nova York.  

A ONG tem como principal objetivo alertar e conscientizar a comunidade, a iniciativa 

privada e entes públicos sobre a importância, os benefícios, as oportunidades e melhores 

práticas na recuperação e revitalização de Brownfields. 10 

O Big Apple Brownfield Awards foi a maneira encontrada pela ONG, em parceria com 

seus apoiadores, de homenagear e reconhecer através de uma premiação os projetos e 

profissionais de maior destaque e é dividido em 6 categorias:  

1. Alcance Comunitário (Community Outreach).  

2. Desenvolvimento Econômico (Economic Development). 
3. Proteção Ambiental (Environmental Protection). 

4. Espaço Aberto (Open Space).  

5. Habitação Acessível/Interesse Social (Supportive/Affordable Housing). 

6. Trabalho de Destaque (Distinguished Service Award Winner), esta última categoria 

destinada a um profissional específico. 11 

Chama atenção a categoria Supportive/Affordable Housing, dedicado exclusivamente às 

áreas que foram reabilitadas para a construção de empreendimentos de interesse social, à 

 

9
 Informações sobre o Brownie Awards estão disponíveis no endereço eletrônico 

https://brownieawards.ca/ onde podem ser consultados os vencedores de todas as edições da premiação além de 

visualizar os vídeos dos eventos. (Acesso em 14 de dezembro de 2018).  
10

 Informações sobre a atuação da ONG, missão e trabalhos desenvolvidos podem ser obtidas no endereço 

eletrônico https://nycbrownfieldpartnership.org/about-us/. (Acesso em 14 de dezembro de 2018). 
11

 Informações disponíveis no endereço eletrônico https://nycbrownfieldpartnership.org/2018-big-apple-

brownfield-award-recipients/ . Acesso em 12 de janeiro de 2019. 

 



 

 

 

84 

 

medida em que esta categoria reconhece também o contexto social e a importância desse tipo 

de empreendimento no desenvolvimento sustentável da cidade. Steve Dwyer12 destaca a 

importância de se construir empreendimentos de Habitações de Interesse Social (HIS) dentro 

de grandes centros urbanos, como Nova York, por exemplo que tem se destacado dentro deste 

contexto e servido como exemplo para outras grandes cidades americanas. Os HIS’s 

construídos dentro dos grandes centros urbanos permitem a aproximação das pessoas aos seus 

locais de trabalho, diminuem a quantidade de viagens diárias com veículos particulares, 

intensificam o uso de transporte público e de formas alternativas, como o uso de bicicletas. Os 

projetos ganhadores nesta categoria em 2017, os empreendimentos Webster Residence e Park 

House têm 60% das suas unidades destinadas a pessoas com renda inferior a 60% da média da 

renda per capita local. Um estudo da Wayne State University fez ainda um levantamento sobre 

os preços dos imóveis antes e depois da construção de empreendimentos HIS’s e descobriu um 

efeito positivo no valor de imóveis em áreas nobres e aumento nos preços de imóveis em bairros 

menos valorizados.  

Importante o destaque para esta categoria da premiação, pois além de reconhecer o 

enorme benefício da remediação de uma área contaminada e sua recuperação para o meio 

urbano, o novo uso dado a esta área se converte para benefício daqueles menos privilegiados, 

melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, e incentivando a produção de habitações de 

interesse social dentro da mancha urbana. 

4.3.2.3 Brownfield Briefing Awards – Reino Unido 

Em 2018, foi realizada a 14ª edição do Brownfield Briefing Award promovido pela 

companhia Environment Analyst Ltd.13, atuante no Reino Unido. É uma companhia de iniciativa 

privada que tem como objetivo ajudar seus clientes a compreender melhor como meio 

ambiente, publicidade e políticas podem moldar oportunidades de negócios e decisões de 

investimentos. Sua agenda de atuação dentro de Desenvolvimento e Infraestrutura abrange 

 

12
 Dwyer, Steve. NYC: Champion for affordable housing developments. Nova York, 2018. Disponível 

em: https://nycbrownfieldpartnership.org/nyc-champion-for-affordable-housing-developments/. Acesso em 12 

de janeiro de 2019.  
13

  Todas as informações sobre a companhia e suas linhas de atuação podem ser conferidas no endereço 

eletrônico https://environment-analyst.com/the-company. Acesso em 13 de dezembro de 2018.  
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temas como a reutilização de áreas contaminadas, construções sustentáveis, ecologia e 

inundações.  

O Brownfield Briefing Award é promovido, anualmente, e sua primeira edição foi 

realizada em 2004 com o objetivo de reconhecer a excelência técnica e conceitual de projetos 

que promovem a reutilização de áreas contaminadas. Em 2018, a premiação contou com 14 

categorias:  

1. Melhor uso de combinação de técnicas de remediação 

2. Melhor tratamento “in situ” 

3. Melhor projeto conceitual 

4. Melhor escopo ou desenvolvimento da investigação ambiental 

5. Melhor encerramento do projeto/processo de monitoramento 

6. Melhor participação pública 

7. Melhor reutilização de materiais/estruturas existentes em um projeto 

8. Melhor avanço científico/laboratorial 

9. Melhor inovação digital na reutilização de uma área 

10. Melhor projeto de revitalização urbana 

11. Melhor infraestrutura na revitalização de uma área 

12. Melhor aprimoramento de biodiversidade 

13. Projeto do ano  

14. Melhor profissional revelação  

O ganhador nas categorias Melhor Projeto de Revitalização Urbana e Projeto do Ano, 

foi o Southall Waterside, um empreendimento imobiliário de uso misto, no conceito de um 

novo bairro em uma área de mais de 350.000 m2, incluindo lojas, restaurantes, lazer, escolas, 

espaços comunitários, praças, áreas verdes e 3.750 apartamentos de diferentes tipologias, desde 

estúdios até unidades com 3 dormitórios.14 

A área, localizada na região oeste de Londres, foi no passado ocupada por uma indústria 

de produção de gás de carvão da Southall Gasworks, construída pela Brentford Gas Company 

em 1869, para atender a demanda por gás de carvão utilizado naquele período para iluminação 

 

14
 Informações disponíveis em http://www.constructionenquirer.com/2016/04/12/go-ahead-for-

berkeley-3750-home-west-london-gasworks-scheme/ e 

https://www.berkeleygroup.co.uk/developments/london/southall/southall-waterside. Acesso em 13 de dezembro 

de 2018. 
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de casas e ruas e também na produção industrial. A área está localizada próxima a um rio e uma 

estrada de ferro o que facilitava o transporte de carvão. As atividades da planta foram encerradas 

em 1970 e, desde então, o imóvel teve vários locatários, o último deles utilizava a área para 

estacionamento de veículos, conforme pode ser observado na Figura 11.15  

Figura 11 – Imagem aérea datada de 2016 da área da antiga Southall Gasworks, desativada na década 

de 1970, ocupada pela atividade de estacionamento de veículos. 

 
Fonte: Imagem extraída de http://www.dmag.com/projects/southall-waterside/,  acesso em 13 de 

dezembro de 2018.  

Para a reabilitação, será necessária a remediação de mais de 250.000 m3 de solo 

contaminado, além da remoção de antigos dutos remanescentes da atividade pretérita. A 

construção de todo o complexo imobiliário será faseada em um período de 25 anos.  

Na primeira fase, prevista para ser concluída em 2019, serão entregues 618 

apartamentos, dos quais 186 serão de interesse social, com valores mais acessíveis. A entrega 

desta fase irá coincidir com a inauguração do Crossrail16 que terá uma estação próxima do 

empreendimento.17 O projeto, além de promover a remediação da área, também irá recuperar 

 

15
 Informações disponíveis em https://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/11/can-this-former-

london-gasworks-help-solve-the-housing-crisis/. Acesso em 13 de dezembro de 2018. 
16

 Nova linha de trem, também será chamada de “Linha Elisabeth” quando da sua inauguração. Mais 

informações podem ser obtidas em http://www.crossrail.co.uk/. Acesso em 12 de dezembro de 2018. 
17

 Informações disponíveis em: https://www.homesandproperty.co.uk/property-news/buying/first-time-

buyers/new-development-in-west-london-will-bring-3750-new-homes-and-completely-regenerate-the-area-

a123491.html. Acesso em 12 de dezembro de 2018. 
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as margens do canal com a implantação de áreas verdes e passeio para pedestres integrando ao 

restante do empreendimento. Na Figura 12, encontra-se o masterplan do empreendimento no 

qual é possível observar a configuração das edificações, do arruamento, áreas verdes, praças e 

a recuperação do canal.  

Figura 12 – Masterplan do empreendimento Southall Waterside – Fase A.  

 
Fonte: Imagem extraída de http://www.dmag.com/projects/southall-waterside/. Acesso em 13 de 

dezembro de 2018.  
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A Figura 13 mostra uma ilustração artística da vista interna do empreendimento. 

Figura 13 – Ilustração artística da vista interna do empreendimento Southall Waterside. 

 

Fonte: Imagem extraída de https://www.berkeleygroup.co.uk/developments/london/southall/southall-

waterside, acesso em 13 de dezembro de 2018.  

A prefeitura de Londres projeta que até 2036 serão necessários mais de um milhão de 

novas residências e postos de serviços para atender à demanda de crescimento do município, e 

com o aumento na desativação de industrias na região, as áreas preteritamente ocupadas por 

atividades industriais tornam-se favoráveis à implantação de novos empreendimentos 

imobiliários, devido ao seu tamanho e por sua localização quase sempre central ou próxima da 

região metropolitana.  

A reutilização de áreas contaminadas ou degradadas é fortemente incentivada pelo 

Governo do Reino Unido, que disponibiliza um cadastro de áreas com potencial para 

desenvolvimento imobiliário, especialmente para a construção de novas habitações18, e ainda 

existe uma forte campanha para proteger as áreas verdes e rurais (Campaign to Protect Rural 

England), que incentivam a reutilização de Brownfields e a preservação dos Greenfields, como 

pode ser visto na Figura 14.  

 

18
Informação disponível em:  https://www.gov.uk/guidance/brownfield-land-registers. Acesso em: 

dezembro de 2018.  
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Figura 14 – Campanha de Proteção das Zonas Rurais do Reino Unido incentivando a reutilização de 

Brownfields 

 
Fonte: Extraído de https://www.cpre.org.uk/magazine/opinion/item/3736-putting-brownfield-first-

overcoming-barriers-to-redevelopment. Acesso em 12 de dezembro de 2018. 

4.4 LEVANTAMENTO DAS ÁREAS CONTAMINADAS 

4.4.1 A evolução no cadastramento de áreas contaminadas no Estado de São Paulo  

A CETESB desde 2002 publica periodicamente a Lista de Áreas Contaminadas e 

Reabilitadas do Estado de São Paulo.  

Em sua primeira publicação a Lista relacionava 255 áreas contaminadas em todo o 

Estado e, em 2017, o número atingiu o registro de 5.942 áreas. Na Figura 15 pode ser observada 

a evolução anual com o aumento no número de áreas contaminadas cadastradas e o percentual 

de crescimento comparado com o ano anterior.  
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Figura 15 – Evolução no cadastro de Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo, de 2001 até 2017. 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2017. 

Na Figura 16 observa-se a tendência de crescimento no registro de novas áreas 

contaminadas cadastradas anualmente no período de 2001 a 2017.  

Figura 16 – Tendência de crescimento no cadastro de novas áreas contaminadas no período de 2001 a 

2017. 

 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2017. 

Nos dois gráficos, o que se observa é um grande salto no registro de áreas de 2002 a 

2004, seguido de um leve aumento em 2007 e um pico de novos casos em 2010. Para entender 

um pouco melhor a motivação destes acontecimentos, a Tabela 3 relaciona os registros de áreas 

contaminadas no estado de São Paulo com as principais legislações e normas regulamentadoras 

sobre o tema, no período de 1999 a 2017. 
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Tabela 3 – Cadastro de áreas contaminadas e publicações sobre o gerenciamento de áreas 

contaminadas relevantes no período de 1999 a 2017. 

Ano N Novas 
áreas % Publicações no período 

1999 - - - Publicação do Manual de Gerenciamento de áreas contaminadas 

2000 - - - 
Publicação da DD n

o
 023/00/C/E - Procedimentos uniformes para o 

gerenciamento de áreas contaminadas. 

2001 - - - 
Lista CETESB/2001 - Lista com os valores orientadores para solo e água 

subterrânea. 

2002 255 255 100,00 

Decreto Estadual n
o
 47.400/2002 e Decreto Estadual n

o
 47.397/02 - 

Estabelecem novas diretrizes para o Licenciamento Ambiental; 

Obrigatoriedade da comunicação do encerramento de atividade licenciada, 

mediante a apresentação de um plano de desativação que comprove a 

condição ambiental da área (investigações), e se necessário as medidas para 

a recuperação da qualidade ambiental. 

2003 727 472 185,10 
Publicação do Guia para Avaliação de Potencial de Contaminação em 

Imóveis - CETESB / Câmara Ambiental da Industria da Construção 
 

2004 1336 609 83,77 - 
    

 

2005 1596 260 19,46 
Decisão de Diretoria (DD) n

o
 195-2005-E - Aprovação de novos valores 

orientadores para solo e água subterrânea para o Estado de São Paulo. 

2006 1822 226 14,16 
DD n

o
 010/2006/C - Dispõe sobre novos procedimentos para o 

licenciamento de Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis.  

2007 2272 450 24,70 
DD CETESB n

o
 103/2007/C/E - Dispõe sobre os procedimentos para o 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

2008 2514 242 10,65 
 

2009 2904 390 15,51 

1) DD CETESB n
o
 263/2009/P - Roteiro para a Investigação Detalhada e 

Elaboração do Plano de Intervenção em Postos e Sistemas Retalhistas de 

combustíveis.  

2) Lei nº 13.577/09 - Estabelece procedimentos para a proteção da 

qualidade do solo e gerenciamento das áreas contaminadas, e dá outras 

providencias correlatas. (Aprovação do PL nº 368/05) 

2010 3675 771 26,55 
 

2011 4131 456 12,41 
 

2012 4572 441 10,68 
 

2013 4771 199 4,35 Decreto Estadual n
o
 59.263/13 - Regulamenta a Lei Estadual n

o
 13.577/09. 

2014 5148 377 7,90 
DD CETESB n

o
 045/2014/E/C/I - Novos valores orientadores da 

qualidade do solo e água subterrânea. 

2015 5376 228 4,43 
 

2016 5662 286 5,32 
 

Continua... 
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Ano N Novas 
áreas % Publicações no período 

2017 5942 280 4,95 

DD n
o
 038/2017 – Dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a 

Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”, da revisão do 

“Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e 

estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no 

Âmbito do Licenciamento Ambiental”. 

Instrução Técnica n
o
 039/2017 - são apresentados os trâmites 

administrativos e as atribuições referentes à aplicação do Procedimento 

para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas, 

Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas e Diretrizes 

para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do 

Licenciamento Ambiental, aprovados por meio da Decisão de Diretoria n
o
 

038/2017/C. 

SMA n
o
 10/2017 - Dispõe sobre a definição das atividades potencialmente 

geradoras de áreas contaminadas. 

SMA n
o
 11/2017 - Dispõe sobre a definição das regiões prioritárias para a 

identificação de áreas contaminadas.  

N – Número total de áreas  

Novas Áreas – Número de novas cadastradas no ano 

% - Taxa de crescimento comparado em comparação com o ano anterior 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 O que antecede cada ano com um número maior de áreas cadastradas são publicações 

com novas regulamentações. Por exemplo: em 2003 foi publicado o Guia para Avaliação de 

Potencial de Contaminação em Imóveis pela Câmara Ambiental da Indústria da Construção da 

CETESB, o que motivou o cadastro de 609 novas áreas contra 472 do ano anterior. Em 2006 

foi publicada a Decisão de Diretoria (DD) no 010/2006/C, dispondo sobre novos procedimentos 

para o licenciamento de Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis e, em junho de 2007 foi 

publicada pela CETESB a DD no 103/2007/C/E que aprovou novos procedimentos para o 

gerenciamento de áreas contaminadas resultando no cadastro de 450 novas áreas em 2007, 

contra 226 em 2006. Por fim, em 2009, foi publicada a DD no 263/2009/P com o Roteiro para 

a Investigação Detalhada e Elaboração do Plano de Intervenção em Postos e Sistemas 

Retalhistas de combustíveis e a Lei no 13.577/09, estabelecendo os procedimentos para a 

proteção da qualidade do solo e gerenciamento das áreas contaminadas, que resultou em 2010 

no cadastro de 771 novas áreas contra 390 no ano anterior. 

Em 2017, a CETESB publicou a DD no 038/2017 que revisa os procedimentos de 

gerenciamento de áreas contaminadas e estabeleceu a necessidade de apresentação de 

investigações ambientais para comprovar a qualidade ambiental da área, no âmbito do 

licenciamento ambiental de atividades industriais, ou seja, para que uma indústria ou empresa 

cuja atividade seja passível de licenciamento ambiental junto a CETESB, deverá 

obrigatoriamente apresentar investigações ambientais, que descartem ou comprovem a 

contaminação da área, no momento do licenciamento ou renovação das suas licenças.  
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Também em 2017, a Secretaria do Meio Ambiente publicou duas importantes 

Resoluções, a Resolução SMA no 10/2017, definindo as atividades potencialmente geradoras 

de áreas contaminadas e a Resolução SMA no 11/2017, estabelecendo, no município de São 

Paulo, as regiões prioritárias no gerenciamento de áreas contaminadas, ou seja, aquelas regiões 

que historicamente abrigaram ou abrigam atividades potencialmente geradoras de áreas 

contaminadas. A CETESB, a partir destas publicações, passou a convocar as empresas no 

estado de São Paulo, que desenvolvem atividades listadas na SMA no 10/2017, a apresentar as 

investigações ambientais de seus terrenos, bem como as empresas localizadas nas Regiões 

Prioritárias a também apresentar as investigações de suas áreas. 

Em 2017, o número de novas áreas cadastradas seguiu a mesma tendência do ano 

anterior, entretanto, existiu um período de adaptação do mercado às novas orientações 

determinadas na DD no 038/2017, algumas delas bastante impactantes, especialmente para o 

mercado imobiliário.  

Considerando que até 2017 as investigações ambientais do setor industrial somente 

eram exigidas por ocasião do encerramento das atividades ou na mudança de uso, pensando na 

abrangência das publicações de 2017, no número de empresas e indústrias que terão que 

obrigatoriamente investigar as suas áreas e apresentar seus resultados à CETESB, pode-se 

esperar que, para 2018 e 2019, haverá um incremento no número de áreas contaminadas 

cadastradas tanto no município de São Paulo, onde estão concentradas as regiões prioritárias, 

quanto no estado de São Paulo onde encontram-se distribuídas as atividades industriais. 

A Relação de áreas contaminadas da CETESB traz informações sobre a origem da 

contaminação das áreas, considerando a atividade pretérita desenvolvida no local: indústria, 

comércio, posto de combustível, agricultura, disposição de resíduos e desconhecida, e a atual 

situação de cada uma delas conforme estabelecido pelo Regulamento da Lei Estadual nº 

13.577/2009, aprovado pelo Decreto Estadual nº 59.263 de 05 de junho de 2013, que determina 

as seguintes classificações: 

• Área Contaminada sob Investigação (ACI): área onde foram constatadas por 

meio de investigação confirmatória concentrações de contaminantes que 

colocam, ou podem colocar, em risco os bens a proteger;  

• Área Contaminada com Risco Confirmado (ACRi): área onde foi constatada, 

por meio de investigação detalhada e avaliação de risco, contaminação no solo 
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ou em águas subterrâneas, a existência de risco à saúde ou à vida humana, 

ecológico, ou onde foram ultrapassados os padrões legais aplicáveis 

• Área Contaminada em Processo de Remediação (ACRe): área onde estão sendo 

aplicadas medidas de remediação visando à eliminação da massa de 

contaminantes ou, na impossibilidade técnica ou econômica, sua redução ou a 

execução de medidas contenção e/ou isolamento;  

• Área em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME): área na qual 

não foi constatado risco ou as metas de remediação foram atingidas após 

implantadas as medidas de remediação, encontrando-se em processo de 

monitoramento para verificação da manutenção das concentrações em níveis 

aceitáveis;  

• Área Contaminada Crítica (ACcrítica): são áreas contaminadas que, em função 

dos danos ou riscos, geram risco iminente à vida ou saúde humana, inquietação 

na população ou conflitos entre os atores envolvidos, exigindo imediata 

intervenção pelo responsável ou pelo poder público, com necessária execução 

diferenciada quanto à intervenção, comunicação de risco e gestão da 

informação;  

• Área Contaminada em Processo de Reutilização (ACRu): área contaminada 

onde se pretende estabelecer um novo uso do solo, com a eliminação, ou a 

redução a níveis aceitáveis, dos riscos aos bens a proteger, decorrentes da 

contaminação.  

4.4.2 Levantamento de áreas contaminadas no Estado e Município de São Paulo - 

Relação de Áreas Contaminadas da CETESB  

A última Relação de Áreas Contaminadas disponibilizada pela CETESB, em 2018, 

encerra os dados até dezembro de 2017 com 5.942 áreas cadastradas em todo o Estado de São 

Paulo. De todas as áreas contaminadas do Estado, 2.148 (36,1%) estão concentradas no 

Município de São Paulo.  

Tanto no Estado de São Paulo quanto no Município, a atividade com maior número de 

áreas contaminadas cadastradas é a de postos de combustíveis, com 4.284 (72,1%) e 1.579 

(73,5%), respectivamente. As atividades industriais seguem como a segunda principal origem 

de áreas contaminadas com 1.109 (18,7%) no Estado e 389 (18,1%) no município de São Paulo. 
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A Tabela 4 faz um comparativo das áreas contaminadas por suas origens no Estado e no 

Município de São Paulo: 

Tabela 4 – Origens das áreas contaminadas no Estado e Município de São Paulo, até 2017. 

 Estado Município 
Origem N % N % 

Indústrias 1109 18,7 389 18,1 

Comércio 304 5,1 110 5,1 

Posto de combustível 4284 72,1 1579 73,5 

Resíduo 193 3,3 57 2,7 

Acidente 29 0,5 2 0,1 

Agricultura 2 0,0 0 0,0 

Desconhecido 21 0,4 11 0,5 

Total 5942 100,0 2.148 100,0 

Fonte: CETESB, 2017. 

As 4284 (72,1%) áreas contaminadas cadastradas no Estado de São Paulo e 1579 

(73,5%) no município de São Paulo, atribuídas aos postos de combustíveis são resultado do 

desenvolvimento do programa de licenciamento que se iniciou em 2001, com a publicação da 

Resolução CONAMA no 273, de 2000 e das Decisões de Diretoria da CETESB no 010/2006/C 

e no 263/2009/P já citadas na Tabela 3. 

Já com relação à classificação das áreas quanto a etapa no gerenciamento, o município 

de São Paulo apresenta um percentual maior de áreas reabilitadas para o uso declarado, quando 

comparado aos números do Estado, como pode ser visto na Tabela 5. 

Tabela 5 – Áreas contaminadas no Estado e Município de São Paulo quanto à sua classificação, até 

2017. 

 Estado Município 

Classificação  N % N % 

Reabilitada para o uso declarado (AR) 1184 19,9 525 24,4 

Em processo de remediação (ACRe) 1525 25,7 532 24,8 

Contaminada em processo de reutilização (ACRu) 241 4,1 163 7,6 

Em processo de monitoramento para encerramento (AME) 1459 24,6 428 19,9 

Contaminada com risco confirmado (ACRi) 901 15,2 346 16,1 

Contaminada sob investigação (ACI) 632 10,6 154 7,2 

Total 5.942 100,0 2.148 100,0 

Fonte: CETESB, 2017. 
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A Lista de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo ainda permite 

identificar as áreas destinadas à reutilização (ACRu), ou seja, aquelas que estão sendo 

reabilitadas para um novo uso. Em todo o Estado de são Paulo foram registradas 841 áreas em 

reutilização sendo 448 (53,3%) concentradas no município de São Paulo.  

Apesar dos postos de combustíveis representarem a maioria das áreas contaminadas 

tanto no estado quanto no município de São Paulo, são as atividades industriais que apresentam 

o maior número de áreas em reutilização, como pode ser observado na Tabela 6 sendo que no 

município de São Paulo, 53,4% das áreas em reutilização são de origem industrial e somente 

25,5% de postos de combustíveis.  

 O grande número de áreas industriais sendo reutilizadas para novos usos torna ainda 

mais evidente a perda da vocação industrial do município e a ocupação destes terrenos por 

novas atividades, especialmente pelo mercado imobiliário na produção de novos 

empreendimentos.  

Tabela 6 – Áreas contaminadas em reutilização (ACRu) no Estado e Município de São Paulo pela 

origem da contaminação, até 2017. 

 Estado Município 

Origem N % N % 

Indústrias 355 42,2 239 53,4 

Comércio 83 9,9 54 12,1 

Posto de combustível 331 39,4 114 25,5 

Resíduo 51 6,1 30 6,7 

Acidente 2 0,2 0 0,0 

Agricultura 1 0,1 0 0,0 

Desconhecido 18 2,1 11 2,5 

Total 841 100,0 448 100,0 

Fonte: CETESB, 2017. 

Ainda sobre as áreas em reutilização (ACRu), quanto a sua Classificação, a Tabela 7 

apresenta os dados comparativos para o Estado e município de São Paulo, sendo que o 

município tem percentual maior de áreas reabilitadas do que o Estado, 44,9% e 37,3% 

respectivamente. 
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Tabela 7 – Áreas contaminadas “em reutilização” no Estado e Município de São Paulo conforme sua 

classificação, até 2017. 

 Estado Município 

Classificação  N % N % 

Reabilitada para o uso declarado (AR) 314 37,3 201 44,9 

Em processo de remediação (ACRe) 89 10,6 21 4,7 

Contaminada em processo de reutilização (ACRu) 241 28,7 163 36,4 

Em processo de monitoramento para encerramento (AME) 69 8,2 14 3,1 

Contaminada com risco confirmado (ACRi) 78 9,3 29 6,5 

Contaminada sob investigação (ACI) 50 6,0 20 4,5 

Total 841 100,0 448 100,0 

Fonte: CETESB, 2017. 

4.4.3 Levantamento de Áreas Contaminadas em Reutilização (ACRu) pelo mercado 

imobiliário no Município de São Paulo - Relação de Áreas Contaminadas da 

CETESB  

No levantamento realizado na Relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas da 

CETESB foram identificadas dentre as 448 áreas em reutilização (ACRu) no município de São 

Paulo, 293 (65,4%) são atribuídas à incorporação imobiliária de empreendimentos residenciais 

e comerciais.  Dessas 293 áreas, 215 (73,4%) já estão cadastradas com o nome atual do 

condomínio ou do edifício, as outras 78 (26,6%) permanecem em nome da Sociedade de 

Propósito Específico (SPE) ou da própria incorporadora. A relação completa com as 293 áreas 

identificadas do mercado imobiliário, pode ser verificada no Apêndice 2. A Figura 17 mostra 

a localização de todas as áreas em reutilização (ACRu) e identifica aquelas destinadas à 

incorporação imobiliária.  
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Figura 17 – Áreas contaminadas destinadas à reutilização (ACRu) no município de São Paulo, até 

2017. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Essas 293 áreas representam 65,4% do total de áreas em reutilização que foram ou estão 

em processo de reabilitação para um novo uso. Destas, segundo a Relação de Áreas 

Contaminadas da CETESB, 165 (56,3%) já estão reabilitadas para o uso declarado. Na Tabela 

8 encontra-se detalhada a classificação de todas as áreas em reutilização (ACRu) pelo mercado 

imobiliário. 
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Tabela 8 – Áreas contaminadas “em reutilização” pelo mercado imobiliário no município de São 

Paulo conforme sua classificação, até 2017. 

Classificação  N % 

Reabilitada para o uso declarado (AR) 165 56,3 

Em processo de remediação (ACRe) 8 2,7 

Contaminada em processo de reutilização (ACRu) 95 32,4 

Em processo de monitoramento para encerramento (AME) 6 2,1 

Contaminada com risco confirmado (ACRi) 8 2,7 

Contaminada sob investigação (ACI) 11 3,8 

Total 293 100,0 

Fonte: CETESB, 2017. 

A Relação de Áreas da CETESB também permite identificar a origem do passivo de 

cada uma das áreas.  Conforme demonstrado na Tabela 9, 183 áreas em reutilização pelo 

mercado imobiliário são de origem industrial, ou seja 62,5% das áreas contaminadas em 

reutilização (ACRu) destinadas à incorporação imobiliária, foram preteritamente ocupadas por 

atividades industriais.  

Na Figura 18 pode-se visualizar a localização das ACRu identificadas conforme o uso 

pretérito.  

Tabela 9 – Áreas contaminadas “em reutilização” pelo mercado imobiliário no município de São 

Paulo de acordo com a origem da contaminação, até 2017. 

Origem N % 

Indústrias 183 62,5% 

Comércio 39 13,3 

Posto de combustível 45 15,4 

Resíduo 17 5,8 

Acidente 0 0 

Agricultura 0 0 

Desconhecido 9 3,1 

Total 293 100,0 

Fonte: CETESB, 2017. 
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Figura 18 – Áreas contaminadas em reutilização (ACRu) do mercado imobiliário identificadas pela 

origem da contaminação, até 2017. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Através do georreferenciamento das áreas em reutilização para incorporação imobiliária 

foi possível com a sobreposição dos distritos, identificar as maiores concentrações de áreas 

reutilizadas para incorporação imobiliária conforme apresentado na Figura 19. Os distritos do 

Tatuapé, Mooca, Santo Amaro e Barra Funda são os que concentram os maiores números de 

áreas com mais de 12 cada, seguido pelos distritos do Ipiranga, Sacomã, Belém, Lapa, Vila 

Leopoldina, Itaim Bibi e Campo Grande, com variação de 8 até 12 áreas por distrito. 
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Figura 19 – Distribuição das ACRu para incorporação imobiliária por distritos do município de São 

Paulo dados da CETESB, até 2017. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 Na Relação de Áreas Contaminadas da CETESB também foi possível identificar as 

Agências Ambientais do município e a concentração de áreas contaminadas em reutilização 

para a incorporação imobiliária por agência. Cada Agência Ambiental da CETESB é 

responsável pelo gerenciamento de determinadas regiões do município, com isso também foi 

possível correlacionar a concentração de áreas contaminadas das Agencias Ambientais com as 

Regiões Prioritárias da Resolução SMA nº 11/2017, conforme demonstrado na Tabela 10. 

Tabela 10 – Áreas contaminadas “em reutilização” pelo mercado imobiliário no município de São 

Paulo por Agência Ambiental e Região Prioritária correspondente, até 2017. 

Regional da CETESB N % Região Prioritária SMA no 11/2017 

Agência Pinheiros 120 41,0 Barra Funda 

Agência Tatuapé 100 34,1 Mooca 

Agência Santo Amaro  51 17,4 Chácara Santo Antônio e Jurubatuba 

Agência Santana 22 7,5 - 

Total 293 100,00  

Fonte: CETESB, 2017. 
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4.4.4 Levantamento de Áreas Contaminadas em Reutilização (ACRu) pelo mercado 

imobiliário no Município de São Paulo – Relatório de Áreas Contaminadas da 

SVMA/DECONT 

O Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do município de São Paulo, através do 

Departamento de Controle Ambiental (DECONT) também elabora e disponibiliza ao público 

periodicamente seu Relatório de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Município de São 

Paulo, baseado no cadastro realizado a partir de processos administrativos de licenciamento no 

âmbito do município. 

Através do Decreto Municipal no 51.436/2010 que regulamentou a Lei Municipal no 

15.098/2010, ficou estabelecida a obrigatoriedade da publicação na Imprensa Oficial do 

Município ou disponibilizado no site oficial da Prefeitura, o Relatório de Áreas Contaminadas 

do Município.  

Conforme o Art. 2° da Lei Municipal nº 15.098/2010 o Relatório de Áreas 

Contaminadas deve informar o endereço da área e seus limites, os grupos de contaminantes 

encontrados na área, os procedimentos e medidas de intervenção adotados para a remediação e 

a classificação nas seguintes categorias:  

a) Contaminada sob investigação; 

b) Contaminada; 

c) Em processo de monitoramento para reabilitação; 

d) Reabilitada 

O Decreto Municipal no 51.436/2010 determina ainda a periodicidade trimestral para a 

atualização e disponibilização do Relatório de Áreas Contaminadas.   

Na Figura 20 extraída do Relatório de Áreas Contaminadas de julho de 2018, é possível 

verificar o formato e os dados disponibilizados para cada área cadastrada.  
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Figura 20 – Cadastro de área contaminada do Relatório de Áreas Contaminadas do DECONT/PMSP. 

Fonte: Extraído de DECONT, 2018. 

Em comparação à Lista de Áreas Contaminadas disponibilizada pela CETESB o 

Relatório do DECONT se apresenta de forma mais simples e com menos informações acerca 

das áreas. Não é possível, por exemplo, identificar o proprietário, uso pretérito ou o pretendido 

para o local.  

Outra característica importante é que algumas áreas apresentam a ressalva de que 

também se encontram cadastradas no banco de dados da CETESB e outras não, conforme 

demonstrado na Figura 21, a área identificada com o número 1 (um) não apresenta a ressalva 

sobre o cadastro na CETESB como destacado em vermelho na área número 2 (dois). 

Figura 21 – Relatório de Área Contaminada do DECONT com a ressalva do cadastro na CETESB. 

 
Fonte: Adaptado de DECONT, 2018 
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Na relação disponibilizada com os dados atualizados até julho de 2018 estão 

relacionadas 538 áreas contaminadas, sendo 27 (5,0%) públicas e 511 (95,0%) particulares.  

Até a publicação do Decreto Estadual nº 59.263 em junho de 2013, que regulamentou a 

Lei Estadual no 13.577/2009, atribuindo à CETESB toda a gerencia sobre as áreas contaminadas 

do Estado, alguns casos de áreas contaminadas que passaram por alguma modalidade de 

licenciamento na Prefeitura de São Paulo, foram apreciados somente pelo Departamento de 

Controle (DECONT) da Secretaria do Verde e Meio Ambiente.  Por esta razão existem na Lista 

do DECONT até julho de 2018, 178 áreas contaminadas que não estão cadastradas na Lista de 

Áreas Contaminadas da CETESB, sendo 164 áreas particulares e 14 públicas.  

Destas 164 áreas contaminadas, particulares e não cadastradas na CETESB, foram 

identificadas 69 áreas reutilizadas pelo mercado imobiliário, com empreendimentos já 

implantados, em obras ou com stand de vendas no local. No Apêndice 3 encontra-se a relação 

das 69 áreas identificadas com as imagens obtidas através do Google Earth e a Figura 22 

apresenta a localização destas áreas. 

Figura 22 – Áreas contaminadas em reutilização pelo mercado imobiliário cadastradas no DECONT, 

até julho de 2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quanto à classificação das áreas, a Tabela 11 traz a informação de que 38 (55,1%) das 

69 áreas do mercado imobiliário estão “reabilitadas”, porém ao se observar as imagens dos 

empreendimentos no Apêndice 3, pode ser constatado que 46 (66,7%) edifícios estão prontos, 

11 (15,9%) estão em obras e 12 (17,4%) possuem stand de vendas nos locais. Considerando 

que pode existir uma defasagem nas fotos e imagens do Google Earth é possível que o número 

de empreendimentos prontos ou já reabilitados, venha a ser maior. 

Tabela 11 – Classificação das áreas contaminadas reutilizadas pelo mercado imobiliário cadastradas 

somente no DECONT, até julho de 2018. 

Classificação  N % 

Contaminada 15 21,7 

Contaminada sob investigação 15 21,7 

Em processo de monitoramento para reabilitação 1 1,5 

Reabilitada 38 55,1 

Total 69 100,00 

Fonte: DECONT, 2018. 

A relação de áreas do DECONT, não disponibiliza a informação sobre o uso pretérito 

das áreas, por esta razão não foi possível levantar a origem da contaminação das áreas, como 

verificado nas áreas cadastradas pela CETESB. Através do georreferenciamento disponível nas 

informações do cadastro, foi possível a localização em planta e o levantamento de áreas por 

distritos.  

Conforme  Figura 23 os distritos do Itaim Bibi e da Mooca foram os dois com o maior 

número de áreas cadastradas reutilizadas para incorporação imobiliária, conforme dados do 

DECONT. 
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Figura 23 – Distribuição das ACRu para incorporação imobiliária por distritos do município de São 

Paulo dados do DECONT, até julho de 2018.  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

4.4.5 Levantamento das Áreas em Reutilização (ACRu) pelo mercado imobiliário no 

município de São Paulo nas listas da CETESB e SVMA/DECONT  

Com base nos levantamentos realizados foram identificadas 293 áreas na Relação de 

Áreas Contaminadas da CETESB de dezembro de 2017 e mais 69 na lista de Áreas 

Contaminadas do DECONT de julho de 2018, totalizando 362 áreas contaminadas em 

reutilização destinadas à incorporação imobiliária.  

Através de georreferenciamento, todas as áreas foram consolidadas na Figura 24.  
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Figura 24 – Áreas contaminadas em reutilização para incorporação imobiliária nos cadastros da 

CETESB até 2017 e do DECONT até julho de 2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Com a somatória das áreas reutilizadas para incorporação imobiliária identificadas na 

CETESB e no DECONT também foi possível uma atualização no mapa do município com as 

concentrações de áreas por distritos. 

 Conforme pode ser observado na Figura 25 os distritos da Mooca, Ipiranga, Tatuapé, 

Barra Funda, Lapa, Campo Grande, Itaim Bibi e Santo Amaro são os que concentram o maior 

número de áreas reutilizadas pelo mercado imobiliário, não coincidentemente todos os 

relacionados nas regiões prioritárias conforme a Resolução SMA no 11/2017: Região 

Jurubatuba localizada no distrito de Campo Grande, Região Chácara Santo Antônio no distrito 

de Santo Amaro, Região Mooca incidindo sobre os distritos do Ipiranga e Mooca e por fim a 

Região da Barra Funda que abrange os distritos da Lapa e da Barra Funda.  
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Figura 25 – Concentração de áreas reutilizadas para incorporação imobiliária por distritos no 

município conforme os dados da CETESB até 2017 e do DECONT até julho de 2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Também com o intuito de demonstrar a distribuição no município das áreas reutilizadas 

pelo mercado imobiliário, foi elaborado um Mapa de Calor apresentado na Figura 26. Na figura 

observa-se a concentração dessas áreas nos bairros mais próximos aos Rios Pinheiros, Tietê e 

Tamanduateí, regiões que historicamente foram as primeiras a se desenvolver em virtude da 

implantação de atividades industriais, por isso apresentam boas condições de infraestrutura 

viária, transporte coletivo e serviços sendo esses os principais atrativos para o desenvolvimento 

imobiliário voltado para o mercado residencial e corporativo.  
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Figura 26 – Mapa de calor da concentração de áreas reutilizadas para incorporação imobiliária no 

município de São Paulo conforme os dados da CETESB até 2017 e do DECONT até julho de 2018. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.4.6 As mudanças no ordenamento urbano paulista e sua interface com a reutilização 

de áreas contaminadas 

No âmbito do município de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico (PDE), editado pela 

Lei Municipal no 13.430 de 2002, já regulamentava a atuação do poder público municipal no 

gerenciamento de áreas contaminadas, desde o controle na implantação de novas fontes 

potencialmente poluidoras no município até na efetiva recuperação de áreas contaminadas.  

À época, áreas contaminadas, conforme destacado nos Artigos 70 e 71, estavam 

fortemente relacionadas à gestão de resíduos sólidos. No Artigo 71, o PDE previa também a 

criação de mecanismos para o incentivo da recuperação de áreas contaminadas em áreas 

particulares:  

Art. 70 - São objetivos relativos à política de Resíduos Sólidos:  
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XII - recuperar áreas públicas degradadas ou contaminadas;  

(...) 

Art. 71 – São diretrizes para a política de Resíduos Sólidos:  

X - A recuperação ambiental e paisagística das áreas públicas degradadas ou 

contaminadas e a criação de mecanismos, para que o mesmo se dê em áreas 

particulares (o destaque é nosso);  

(...) 

Os Artigos 81 e 181 apontam grande preocupação com a ocorrência de moradias em 

áreas contaminadas, chegando até mesmo à proibição do parcelamento do solo em áreas 

contaminadas. A preocupação do município pode ter sido influenciada pelo caso Barão de Mauá 

ocorrido dois anos antes da publicação do Plano Diretor. 

Art. 81 - São ações estratégicas da Política Habitacional:  

I - realizar o diagnóstico das condições de moradia no Município identificando 

seus diferentes aspectos, de forma a quantificar e qualificar no mínimo os 

problemas relativos às moradias em situação de risco, loteamentos irregulares, 

favelas, sem-teto, cortiços, co-habitações e casas de cômodos, áreas que 

apresentam ocorrências de epidemias, áreas com alto índice de homicídios, áreas 

com solo contaminado, áreas de interesse para preservação ambiental ocupadas 

por moradia em bairros com carência de infraestrutura, serviços e equipamentos;  

(...) 

Art. 181 - Novos perímetros de ZEIS serão delimitados pelos Planos Regionais, 

de acordo com as necessidades definidas no Plano Municipal de Habitação e na 

Legislação de Uso e Ocupação do Solo.  

§ 5° - O parcelamento do solo nas ZEIS não será́ permitido (o destaque é nosso) 

nas áreas que apresentem risco à saúde ou à vida, em especial:  

g) nas áreas contaminadas no subsolo ou lençol freático (o destaque é nosso) 

por infiltrações químicas que causem dano à saúde.  

As áreas contaminadas também figuraram no Plano Diretor como de interesse ambiental 

para o Parcelamento, Uso e Ocupação do solo, conforme Artigos 190 e 249: 

Art. 190 – A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo ou leis especificas 

deverão definir controles adicionais tendo em vista desenvolver o caráter 

urbanístico ou ambiental.  

§ 4° - Também são consideradas de interesse ambiental as áreas contaminadas ou 

suspeitas de contaminação, que só́ poderão ser utilizadas após investigação e 

avaliação de risco específico.  

(...) 
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Art. 249 – Na elaboração do zoneamento ambiental, serão considerados, entre 

outros fatores:  

IV – o cadastro de áreas contaminadas disponível à época de sua elaboração.  

Visando controlar as fontes poluidoras e potenciais causadoras de áreas contaminadas 

foi instituído no Artigo 250 o licenciamento, pelo município, da instalação de novas fontes 

potenciais de contaminação, lembrando que a CETESB já realizava o licenciamento ambiental 

no âmbito estadual. E no Artigo 253, avançando um pouco no conceito do gerenciamento de 

áreas contaminadas, foi criado o Programa de Intervenções Ambientais, que visava melhorar a 

qualidade ambiental do município tendo como um de seus objetos a “reabilitação para novos 

usos de áreas contaminadas”. Um avanço dentro do contexto do poder público municipal. 

Art. 250 – A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 

operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais 

considerados, efetiva ou potencialmente, poluidores, bem como 

empreendimentos e atividades capazes, sob qualquer forma, de causar 

significativa degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do 
órgão municipal competente (o destaque é nosso), nos termos desta lei. 

(...) 

Art. 253 - Com a finalidade de proteger, recuperar e melhorar a qualidade 

ambiental do Município fica instituído o Programa de Intervenções Ambientais, 

coordenado pelo Executivo por meio da Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano - SEMPLA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, 

compreendendo um conjunto de ações voltadas (o destaque é nosso), dentre 

outras, para: 

VI - Identificação e reabilitação, para novos usos de áreas contaminadas 
(o destaque é nosso); 

O PDE do município foi revisado com a publicação da Lei Municipal no 16.050 de 31 

de julho de 2014. O que se observa neste novo Plano Diretor é a busca pelo desenvolvimento 

sustentável do município, integrando o social, o ambiental e o urbanístico, ficando evidente ao 

analisarmos suas diretrizes, a orientação para conter o crescimento urbano horizontal e o forte 

estímulo de desenvolvimento nas áreas urbanas já consolidadas e providas de infraestrutura.  

 O novo Plano Diretor estrutura o território municipal em duas Macrozonas, 

subdivididas em quatro Macroáreas cada, e uma rede de estruturação conforme pode ser 

observado no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Ordenamento territorial conforme o Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo. 

Seção Subseção 

I - Macrozona:  

Estruturação e Qualificação Urbana 

I – Macroárea: Estruturação metropolitana 

II – Macroárea: Urbanização consolidada  

III – Macroárea: Qualificação da urbanização 

IV – Macroárea: Redução da vulnerabilidade urbana 

II - Macrozona:  

Proteção e Recuperação Ambiental 

I – Macroárea: Redução da vulnerabilidade e 

recuperação ambiental 

II – Macroárea: Controle e qualificação urbana e 

ambiental  

III – Macroárea: Contenção urbana e uso sustentável 

IV – Macroárea: Preservação dos ecossistemas 

naturais 

Rede de estruturação e transformação 

urbana 

Rede estrutural de transporte coletivo 

Rede hídrica ambiental 

Rede de estruturação local 

Fonte: Adaptado de Lajut (2016). 

A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana está totalmente inserida em áreas 

urbanas, com grande diversidade de usos e ocupação, e é a área mais propícia para o uso urbano. 

Os principais objetivos desta Macrozona são: garantir a compatibilidade de uso e ocupação com 

o sistema de transporte coletivo e infraestrutura; promover igual acesso à infraestrutura urbana 

e equipamentos em todos os distritos; desconcentrar oportunidades de emprego, levando-os 

também para os bairros periféricos; promover a reestruturação urbana, repovoando áreas com 

pouca densidade populacional, fortalecendo a economia local e regional, melhorar o espaço 

urbano atendendo as necessidades sociais, mas sempre respeitando condicionantes do ambiente 

e os bens de valor cultural, ambiental, histórico e religioso; reduzir vulnerabilidades urbanas e 

riscos; manter e requalificar zonas exclusivamente residenciais; entre outros. (LAJUT, 2016)  

Na Macroárea de Estruturação Metropolitana encontram-se as planícies fluviais dos rios 

Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, com articulação com o Centro, e se caracteriza pela existência 

de vias estruturais, sistema ferroviário e rodovias que articulam diferentes municípios e polos 

de empregos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), onde também se verificam 
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processos de transformação econômica e de padrões de uso e ocupação solo, com concentração 

de oportunidade de trabalho e de empregos gerados pela existência de legados industriais 

herdados do passado, novas atividades produtivas, polos de atividades terciárias, grandes vias 

estruturais e infraestruturas que fazem parte dos sistemas de transporte coletivo de massa.  

As áreas compreendidas pela Macroárea de Estruturação Metropolitana são as de maior 

relevância no gerenciamento de áreas contaminadas, pois historicamente foi onde se observou 

as maiores concentrações de atividades industriais ou potencialmente poluidoras, como o 

armazenamento e manuseio de produtos químicos e perigosos.  

Ela ainda se subdivide em três setores:  

I. Setor Orla Ferroviária e Fluvial, formada pelos subsetores:  

a) Arco Leste 

b) Arco Tietê 

c) Arco Tamanduateí  

d) Arco Pinheiros 

e) Arco Faria Lima – Águas Espraiadas – Chucri Zaidan 

f) Arco Jurubatuba 

II. Setor Eixos de Desenvolvimento, formado pelos subsetores:  

a) Arco Jacu-Pêssego 

b) Avenida Cupecê 

c) Noroeste – Av. Raimundo Pereira de Magalhães e Rodovia Anhanguera 

d) Fernão Dias 

III. Setor Central compreendido pela Operação Urbana Centro e entorno. 

Para o Setor Orla Ferroviária se destacam os seguintes objetivos a serem alcançados: (a) 

transformações estruturais para o maior aproveitamento da terra urbana com aumento da 

densidade construtiva e demográfica; (b) Produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e 

Habitação de Mercado Popular (HMP); (c) Regulação da produção imobiliária para captura, 

pela municipalidade, de valorização imobiliária decorrente de investimentos públicos, para 

financiamento de melhorias e benefícios públicos; (d) Redefinição dos parâmetros de uso e 

ocupação para qualificação dos espaços públicos e da paisagem urbana; (e) Minimização dos 

problemas das áreas com riscos geológicos-geotécnicos, de inundações e solos contaminados, 

acompanhada da prevenção do surgimento de novas situações de vulnerabilidade; 
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Os objetivos destacados da lei, reforçam o compromisso das novas diretrizes do 

município para o desenvolvimento sustentado, na premissa de crescimento interno com 

aproveitamento dos imóveis nas áreas já consolidadas e bem estruturadas. Observa-se ainda, a 

preocupação com os possíveis casos de áreas contaminadas, visando minimizar ou mesmo 

evitar problemas de saúde pública, que possam ser causados pela utilização dessas áreas sem o 

gerenciamento adequado. 

Para o Setor Orla Ferroviária também é importante ressaltar o objetivo de regulação da 

produção imobiliária e a utilização de investimentos públicos para o financiamento de 

melhorias.  Investimentos esses representados pela aquisição de outorga onerosa para a quebra 

de parâmetros urbanísticos, ou seja, aquisição de títulos municipais, a outorga onerosa, para 

aumentar o potencial construtivo do imóvel.  

Este Setor e seus objetivos específicos são de grande relevância dentro do contexto deste 

trabalho considerando que estamos tratando do desenvolvimento imobiliário em áreas 

contaminadas, e justamente neste setor se concentram os principais parques industriais do 

município. É evidente a forte tendência na mudança de uso e ocupação dessas áreas através da 

produção imobiliária nesses locais, inclusive para fins residenciais, já que a produção de HIS e 

HMP é um dos objetivos específicos para este setor.  

A minimização dos problemas das áreas com solo contaminados se apresenta como um 

objetivo específico também para o Setor Eixos de Desenvolvimento.  

Para o Setor Central encontramos outro objetivo de destaque para a requalificação e 

reabilitação das áreas deterioradas e subutilizadas, que se insere diretamente no incentivo à 

revitalização de Brownfields:  

V-Requalificação e reabilitação de áreas deterioradas e subutilizadas, 

ocupadas de modo precário pela população de baixa renda, como cortiços, porões, 

quitinetes e moradias similares, em bairros como Glicério, Cambuci, Liberdade, 

Pari, Canindé, Brás, entre outros;  

Na subseção IV – Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana também figuram 

como objetivos específicos a minimização dos problemas existentes nas áreas com riscos 

geológicos-geotécnicos e decorrentes de solos contaminados, e a construção de Habitação de 

Interesse Social. 
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Enquanto os objetivos específicos para a Macrozona de Estruturação e Qualificação 

Urbana voltaram-se para o desenvolvimento urbano, criação de moradias, adequações de uso 

do solo, melhorias viárias e infraestrutura, a Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental 

tem um viés quase totalmente voltado à manutenção e recuperação dos serviços ambientais.  

A Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental está localizada em áreas urbanas e 

rurais, e caracteriza-se pela fragilidade devido às características geológicas e geotécnicas, à sua 

biodiversidade e mananciais. É uma área que possui objetivos específicos voltados para sua 

conservação, compatibilizando, quando possível, usos e tipologias com as condições 

topográficas, geológicas e geotécnicas, com a legislação de proteção ambiental, e com a 

preservação de bens existentes. São também objetivos a regularização de assentamentos 

irregulares, com melhoria de suas condições; a contenção da expansão urbana; minimização de 

problemas de inundações e de riscos geológicos e geotécnicos; articulação com municípios 

vizinhos para uma gestão integrada; entre outros.  

Esta Macrozona está dividida em quatro Macroáreas com objetivos específicos, onde 

também se observa a minimização com problemas relacionados a áreas com solo contaminado, 

mas predominantemente esta Macrozona e suas Macroáreas, focam na conservação de áreas 

rurais e fragmentos florestais, e na contenção do espraiamento da mancha urbana sobre essas 

importantes áreas verdes remanescentes no município. 

Neste contexto foi definida a Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável que se 

localiza ao sul do território e é caracterizada pela existência de fragmentos significativos de 

vegetação nativa, áreas rurais e está integralmente inserida na Área de Proteção de Mananciais 

definida na legislação estadual, abrangendo o território das Áreas de Proteção Ambiental 

Capivari-Monos e Bororé-Colônia, e tem como seu primeiro objetivo especifico a contenção 

da urbanização do território.  

Na Figura 27 está apresentada a configuração do município conforme instituído pelo 

novo Plano Diretor.  
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Figura 27 – Macrozonas e macroáreas do novo PDE do município de São Paulo, revisado em 2014. 

 
Fonte: Extraído de LAJUT, 2016.
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A necessidade de uma atuação mais efetiva por parte do poder público na reabilitação 

de áreas contaminadas, se torna ainda mais expressiva quando constatamos que os planos 

municipais para o desenvolvimento urbano, coincidem territorialmente com as Regiões 

Prioritárias no Gerenciamento de Áreas Contaminadas estabelecidas na Resolução SMA no 

11/2017.  

A Operação Urbana Água Branca contempla parte do território da Região Prioritária da 

Barra Funda; a Operação Urbana Água Espraiada e o Projeto de Intervenção Urbana (PIU) – 

Jurubatuba abrangem as Regiões Prioritárias da Chácara Santo Antônio e Jurubatuba; A 

Operação Urbana Bairros do Tamanduateí, ainda em fase de projeto de lei, tem praticamente a 

mesma delimitação territorial da Região Prioritária Vila Carioca.  

E ao se analisar o novo Plano Diretor do município de São Paulo, o que se constata é 

que todas as Regiões Prioritárias estão inseridas dentro da Macroárea de Estruturação 

Metropolitana, que se caracteriza pela grande oferta de infraestrutura e tem como um de seus 

objetivos a produção de moradias de interesse social e de mercado popular.   

A Figura 28 mostra a sobreposição das Regiões Prioritárias da Resolução SMA no 

11/2017 com as Macroáreas do novo Plano Diretor e com as Operações Urbanas Consorciadas 

já regulamentadas no município. 

A Lei Municipal no 16.402 publicada em 22 de março de 2016, também conhecida como 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), alterou as disposições anteriores 

estabelecidas pela Lei Municipal no 13.885/04, redesenhando o território paulista com novos 

perímetros do zoneamento municipal.  

No Zoneamento anterior, existiam as Zonas Predominantemente Industriais (ZPI), onde, 

como o próprio nome define, predominam a instalação e funcionamento de atividades 

industriais. A nova LPUOS promoveu, de acordo com as novas premissas do Plano Diretor e 

também considerando as características atuais de cada região, alterações com a mudança de 

usos nessas zonas. A configuração com diversificação de usos nesses territórios conforme a 

nova LPUOS incluem as seguintes zonas:  

- Zona Mista (ZM), Zona Mista de Interesse Social (ZMIS), Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS 1, 2, 3 e 5), Zona de Ocupação Especial (ZOE): manutenção de usos não 

residenciais existentes, o fomento às atividades produtivas, a diversificação de usos ou o 
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adensamento populacional moderado, a depender das diferentes localidades que constituem 

estes territórios. 

 - Zonas de Centralidade (ZC-a, ZC-u e ZEIS): destinadas principalmente a usos não 

residenciais, com densidades construtiva e demográfica médias, à manutenção das atividades 

comerciais e de serviços existentes e à promoção da qualificação dos espaços públicos;  

- Zonas de Eixo de Estruturação Metropolitana (ZEM e ZEMP), da Estruturação Urbana 

(ZEU), da Estruturação Urbana Previsto (ZEUP): promoção do adensamento construtivo, 

populacional, atividades econômicas e serviços públicos, a diversificação de atividades e a 

qualificação paisagística dos espaços públicos de forma a adequar o uso do solo à oferta de 

transporte público coletivo. 

- Zonas de Desenvolvimento Econômico – 2 (ZDE-2):  áreas que apresentam atividades 

produtivas de grande porte, inclusive industriais, e vocação para a instalação de novas 

atividades de alta intensidade de conhecimento e tecnologia, além de usos residenciais e 

comerciais.  

- Zonas Exclusivamente Residenciais (ZER), Zonas Especiais de Preservação (ZEP) e 

de Proteção Ambiental (ZEPAM), Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável 

(ZPDS): áreas onde o objetivo é a preservação de bairros consolidados de baixa e média 

densidades, de conjuntos urbanos específicos e territórios destinados à promoção de atividades 

econômicas sustentáveis conjugadas com a preservação ambiental e cultural.  

A Figura 29 apresenta as ZPIs conforme o zoneamento anterior da cidade e a Figura 
30 os novos usos previstos na nova LPUOS. Elas foram inseridas de forma sequencial para 

melhor visualização das alterações ocorridas e o quão significativas elas são dentro do contexto 

da mudança de uso, e dos possíveis impactos de potenciais áreas contaminadas nessas regiões.   
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Figura 28 – As Regiões Prioritárias da SMA no 11/2017 no contexto do Plano Diretor de 2014.  

 
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 29 – Localização das Zonas Predominantemente Industriais (ZPI) conforme Lei Municipal n
o
 

13.885 de 2004. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 30 – Novos usos previstos na Lei Municipal n
o
 16.402 de 2016 nas antigas ZPIs. 

 
Fonte:Elaborado pela autora. 
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Mediante a constatação de que as novas diretrizes urbanísticas previstas no PDE, 

apontam para o adensamento construtivo em áreas do município, que coincidem com as regiões 

prioritárias para o gerenciamento de áreas contaminadas, e nas mudanças de usos das ZPIs 

previstas no novo zoneamento, é praticamente inevitável a necessidade de reutilização de áreas 

contaminadas para atingir os objetivos de desenvolvimento urbano do município. 

Seria então de se esperar que dispositivos legais para incentivar investimentos na 

reutilização de áreas contaminadas, pudessem estar disponíveis para uso dos empreendedores, 

entretanto na prática, não é o que se observa.  

Lei Municipal no 16.402 de 22 de março de 2016 (LPUOS), apresentou o instrumento 

da Quota Ambiental (QA) no seu Art. 74: 

“Art. 74 - A quota ambiental (QA) corresponde a um conjunto de regras de 

ocupação dos lotes objetivando qualificá-los ambientalmente, tendo como 

referência uma medida da eficácia ambiental para cada lote, expressa por um 

índice que agrega os indicadores Cobertura Vegetal (V) e Drenagem (D).” 

O Decreto Municipal no 57.565, de 27 de dezembro de 2016, regulamentou os 

instrumentos para aplicação da Quota Ambiental. De forma geral, todo novo empreendimento 

no município, ou reformas com aumento de área construída superior a 20%, devem atender a 

pontuação mínima da Quota Ambiental, que varia de acordo com o Perímetro da Qualificação 

Ambiental e tamanho do lote, conforme estabelecido no Quadro 3A da LPUOS. A pontuação 

mínima da Quota Ambiental deve ser atingida com soluções que beneficiam tanto a vegetação 

quanto a drenagem. Entram no cálculo o número de árvores plantadas, preservadas, área de 

jardim permeável, sobre laje, parede verde, mas absolutamente nada sobre a reutilização de 

áreas contaminadas, que tanto do ponto de vista ambiental, quanto urbanístico, se mostra cada 

vez mais relevante e importante para o desenvolvimento urbano.  

O Art. 82 da LPUOS, ainda prevê a concessão de Incentivo da Quota Ambiental, sob a 

forma de desconto no valor total a ser pago na contrapartida financeira de outorga onerosa, nos 

casos em que se ultrapassa o valor mínimo da Quota. E para os lotes com mais de 500 m² é 

possível reduzir a taxa de permeabilidade mínima em até 50% (cinquenta por cento), desde que 

a pontuação da QA para o lote seja majorada na mesma proporção em que a taxa de 

permeabilidade seja reduzida. E ainda assim não há nenhum benefício ou incentivo para um 

projeto com milhões em investimento no gerenciamento e reabilitação de uma área 

contaminada.   
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4.5 ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

Serão apresentados a seguir, dois casos de empreendimentos imobiliários desenvolvidos 

em áreas contaminadas, localizados no município de São Paulo. Os dois casos estão cadastrados 

tanto na Relação da CETESB de Áreas Contaminadas quanto na lista do DECONT, e ambos 

foram submetidos a todos os procedimentos legais necessários para a reabilitação da área e 

aprovação do empreendimento imobiliário, garantindo a segura ocupação e reutilização dos 

imóveis.  

Apesar da desativação industrial no município de São Paulo, ter sido fortemente 

discutida ao longo do trabalho, os dois casos escolhidos para estudo, não estão associados à 

reutilização de áreas com uso industrial pretérito. Nos dois casos, a contaminação encontrada 

está relacionada à disposição de resíduos, e ambos relacionados ao modelo de ocupação da 

cidade.  

O Caso 1, localizado na Barra Funda, é resultado do loteamento das margens do Rio 

Tietê, possibilitada após a retificação do mesmo e aterramento com resíduos diversos, 

especialmente de construção civil, das áreas alagadiças resultantes da retificação. O Caso 2, 

trata de um antigo bota fora para disposição de lodo dragado do Canal do Pinheiros. A 

necessidade de dragagem, surgiu após a retificação do Rio Pinheiros, que o tornou um canal 

sujeito a constante assoreamento, em virtude dos despejos de efluentes diversos. 

Os dois casos, encontram-se inseridos no perímetro de Operações Urbanas 

Consorciadas e possuem grande potencial de mudança na paisagem urbana, com a implantação 

dos empreendimentos projetados para os locais.  
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4.5.1 Caso 1 – Empreendimento residencial – Barra Funda – Zona Oeste 

O primeiro caso estudado compreende um empreendimento residencial, com unidades 

de Habitação de Interesse Social - HIS19, Habitação de Mercado Popular - HMP20 e unidades 

sem restrições de renda enquadradas como R2V21, localizado no bairro da Barra Funda, inserido 

no perímetro da Operação Urbana Água Branca, no município de São Paulo. 

4.5.1.1 Descrição do empreendimento 

A aprovação e construção do empreendimento foram divididas em 2 fases, Fase 1 e Fase 

2, conforme apresentado na Figura 31.  

A Fase 1 compreende o desenvolvimento imobiliário em dois imóveis com matrículas 

distintas com área total de 31.000,20 m2, subdivididos através do parcelamento da área em 6 

lotes conforme descrito na Tabela 12 – Descrição da Fase 1 do empreendimento. 

Tabela 12 – Descrição da Fase 1 do empreendimento. 

Lote Classificação Quantidade de 
Torres 

Metragem dos 
Apartamentos (m2) 

Quantidade de 
Apartamentos 

Número 
de Vagas 

1 R2V 2 100 200 412 

2 HMP 2 70 300 300 

3 HMP 2 70 221 223 

4 HIS 3 45 300 121 

5 HIS 2 45 223 36 

6 HIS 2 45 223 46 

Fonte: Fornecido pelo empreendedor. 

 

 

19 Conforme Decreto Municipal nº 57.377 de 11 de outubro de 2016, Habitação de Interesse Social – HIS 

corresponde àquela destinada à família de baixa renda tendo no máximo 1(um) sanitário e 1(uma) vaga de garagem, 

classificando-se em dois tipos: HIS1, destinada à família com renda familiar mensal de até R$2.640,00 e HIS2 destinadas à 

família com renda familiar mensal superior à R$ 2.640,00 e igual ou inferior a R$ 5.280,00.   
20 Conforme Decreto Municipal nº 57.377 de 11 de outubro de 2016, Habitação de Mercado Popular – HMP 

corresponde àquela destinada à família com renda mensal superior a R$ 5.280,00 e igual ou inferior a R$ 8.800,00, tendo no 

máximo 2(dois) sanitários e até 1(uma) vaga de garagem. 
21 Conjunto com mais de 2(duas) unidades habitacionais, agrupadas verticalmente.  
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Figura 31 – Faseamento do empreendimento Caso 1. 

 

 

Fonte: Fornecido pelo empreendedor. 

A Fase 2 compreende um terreno único com 34.197,71 m2, que foi dividido em 7 lotes, 

viário e área verde, correspondente à Área de Preservação Permanente do Córrego da Água 

Branca. A Tabela 13 apresenta o descritivo do empreendimento.  

Tabela 13 – Descrição da Fase 2 do empreendimento.  

Lote Classificação Quantidade de 
Torres 

Metragem dos 
Apartamentos (M2) 

Quantidade de 
Apartamentos 

Número 
de Vagas 

1 R2V 1 100 132 264 

2 HMP 1 70 216 208 

3 HMP 1 70 216 208 

4 HIS 1 35 221 38 

5 HIS 1 35 221 42 

6 HIS 2 35 290 68 

7 HIS 1 35 221 31 

Fonte: Fornecido pelo empreendedor. 

Somadas as duas fases contabilizam 2.984 unidades habitacionais, sendo 1.699 (56,9%) 

de Interesse Social e 953 (31,9%) de Mercado Popular. Também é possível observar, nas 

Área Fase 2: 

34.404, 92 m² 

Área Fase 1: 

31.000,20 m² 

           Fase 1 – 13 torres residenciais – 1.467 unidades habitacionais 

           Fase 2 – 8 torres residenciais – 1.517 unidades habitacionais 
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Tabelas 13 e 14, que o número de vagas de garagem oferecidas é inferior ao número de unidades 

habitacionais: 1997 garagens e 2.984 unidades habitacionais, visando desestimular o uso de 

transporte individual e incentivar o uso do transporte coletivo.  Isso é possível uma vez que na 

região da Barra Funda, onde se localiza o empreendimento, existem disponíveis estações de 

trem, Metrô e linhas de ônibus próximas ao local.  

 As unidades habitacionais de interesse social e de mercado popular do empreendimento 

estudado, são todas vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) do Governo 

Federal. 

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), foi criado em 2009 e é o maior 

programa habitacional já implementado. Em sete anos do programa, até 2016, foram produzidos 

mais de 4,4 milhões de unidades habitacionais com investimentos superiores a R$ 319 bilhões 

de Reais, segundo informações da Caixa Econômica Federal (CEF), instituição financeira 

responsável pelo financiamento do programa. Para se ter uma ideia da dimensão deste número, 

o Programa Nacional de Habitação (BNH) em 22 anos, entre 1964 a 1986, produziu o mesmo 

número de habitações. (BIDERMAN, et al., 2019) 

Uma pesquisa idealizada pelo Instituto Escolha e desenvolvida em parceria com o 

Centro de Economia e Política do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas (CEPESP/FGV), 

teve como objetivo analisar os impactos do MCMV na expansão da mancha urbana. A pesquisa 

realizada através da observação de imagens de satélites, mostrou que municípios com contratos 

do programa MCMV, apresentam mais desenvolvimento ocupando áreas fora da mancha 

urbana e preenchem menos espaços urbanos internos à cidade.22 

Isso ocorre uma vez que os programas habitacionais costumam seguir a lógica da maior 

quantidade pelo menor preço, por isso são construídas mais unidades na periferia das cidades 

onde os terrenos são mais baratos. Dessa forma, a pesquisa comprovou que a produção 

imobiliária de unidades habitacionais que se enquadram no MCMV tem contribuído para a 

expansão das metrópoles além de não ocupar os espaços internos das cidades providos de 

infraestrutura urbana. (BIDERMAN, et al., 2019) 

 

22 Disponível em http://www.escolhas.org/por-que-o-minha-casa-minha-vida-levou-as-pessoas-para-

longe/. Acesso em 13 de dezembro de 2018.  
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A dimensão do programa e sua importância dentro do contexto social são 

inquestionáveis, mas a principal crítica é justamente a de que suas implantações são em regiões 

afastadas das áreas centrais, com baixa infraestrutura, contribuindo para o espraiamento da 

mancha urbana com a ocupação de áreas verdes, e não inova a dinâmica que orientou até hoje 

os programas de habitação popular do país. A distância entre o local de moradia e o dos 

empregos gera impacto significativo na mobilidade urbana e induz à desigualdade de 

oportunidades da cidade, além de prejudicar consideravelmente a qualidade de vida dessas 

pessoas. 

O município de São Paulo, através do Decreto Municipal no 57.377, de 11 de outubro 

de 2016, nos termos da Lei Municipal no 16.050 de 31 de julho de 2014, que estabeleceu o 

Plano Diretor Estratégico, e da Lei Municipal no 16.402 de 22 de março de 2016, que 

estabeleceu as diretrizes para o parcelamento, uso e ocupação do solo do município, estimula e 

incentiva a produção de Habitações de Interesse Social e de Mercado Popular nas Macroáreas 

de Estruturação Urbana e de Urbanização Consolidada, regiões intraurbanas com 

disponibilidade de infraestrutura urbana completa. Para a implantação de Habitações de 

Interesse Social e de Mercado Popular nessas áreas foram concedidos benefícios, tais como 

isenção de pagamento de taxas e emolumentos no processo de aprovação, além de isenção de 

Outorga Onerosa e CEPACs. 

Não foram disponibilizados dispositivos específicos de incentivos ou benefícios para a 

reutilização de áreas contaminadas, para a finalidade de produção de empreendimentos de 

Interesse Social ou de Mercado Popular (ou de qualquer outro). Mas considerando 

historicamente o uso do solo nas regiões onde atualmente se concentram as áreas com maior 

disponibilidade de infraestrutura, compreendidas pelas Macroáreas de Estruturação Urbana e 

de Urbanização Consolidada de acordo com o PDE, a reutilização de áreas contaminadas na 

produção imobiliária é inevitável, e praticamente uma consequência da direção que foi dada à 

urbanização da cidade nesta última revisão do Plano Diretor em 2014.  

Este parêntese sobre o incentivo à produção de HIS’s dentro da cidade de São Paulo foi 

apenas para traçar um paralelo: se por um lado nossas políticas públicas se mostram tão 

evoluídas, mudando seus rumos e caminhando na direção certa para o desenvolvimento 

sustentável da cidade, por quê elas se mantém quase inertes no que poderia ser feito para a 

reutilização de áreas contaminadas dentro do contexto do desenvolvimento urbano sustentável. 
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4.5.1.2 Contexto urbanístico 

A área estudada está localizada na Avenida Marquês de São Vicente, s/n, na cidade de 

São Paulo. Conforme Arcadis (2008), a área encontra-se contida na Macrozona de Estruturação 

e Qualificação Urbana, sendo o zoneamento da área uma Zona Mista – ZM, especificamente 

inserida na Zona Mista de Alta Densidade - ZM3a.  Conforme Plano Regional Estratégico da 

Subprefeitura da Lapa vigente em 2008 e Lei Municipal nº 13.885/04, Zonas Mistas – ZM são 

aquelas destinadas à implantação de usos residenciais e não residenciais, de comércio, de 

serviços e indústrias, conjugadamente aos usos residenciais, segundo critérios gerais de 

compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental. No território da Subprefeitura da Lapa 

estão contidos os seguintes tipos de zonas mistas: (a) zona mista de baixa densidade – ZM – 1, 

(b) zona mista de média densidade – ZM –2 e (c) zona mista de densidades demográfica e 

construtiva altas – ZM3a e ZM3b. Na Figura 32 está apresentada a localização da área de 

estudo de acordo com o seu zoneamento à época do desenvolvimento do empreendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Localização da área de estudo e zoneamento conforme Lei Municipal nº 13.885/04 

vigente à epoca dos estudos ambientais e aprovação do empreendimento. 
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Fonte: Extraído de ARCADIS, 2008. 

Em 2013, foi aprovada, através da Lei Municipal nº 15.893, a revisão da Operação 

Urbana Consorciada Água Branca regulamentada em 1995 através da Lei Municipal nº 11.774, 

visando adequá-la à legislação federal (Estatuto da Cidade) e à legislação municipal (Plano 

Diretor Estratégico). O local de estudo está localizado no Subsetor A3 do Setor A conforme 

pode ser observado na Figura 33.  

Os objetivos da Operação Urbana Consorciada Água Branca são fixados no Artigo 6º 

da Lei Municipal nº 15.893/2013, e tem como destaque: promover o incremento das atividades 

econômicas e o adensamento populacional, com diferentes faixas de renda e composições 

familiares; promover a reinserção urbanística e a reconfiguração urbanística e paisagística das 

várzeas e áreas de proteção permanente dos cursos d’água existentes; e produzir unidades 

habitacionais de interesse social.  

  O Artigo 7º da Lei Municipal nº 15.893 estabelece as diretrizes da Operação Urbana, 

com especial atenção para as seguintes diretrizes: promover a diversificação da produção 

imobiliária, visando à oferta de unidades habitacionais para diferentes faixas de renda; 

incentivar a construção de empreendimentos de uso misto, empreendimentos com maior 

número de unidades habitacionais e melhor aproveitamento dos terrenos; incentivar o 
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parcelamento e a ocupação de glebas vazias e subutilizadas; implantar parques lineares e 

projetos paisagísticos ao longo dos cursos d’água existentes; estimular empreendimentos com 

menor número de vagas para estacionamento de veículos; e investir na provisão de Habitação 

de Interesse Social.  

Figura 33 - Localização da área em estudo dentro do perímetro da Operação Urbana Água Branca 

 

Fonte: Extraido e adaptado de 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agua

_branca/index.php?p=19589.Visualizado em 12 de janeiro de 2019.  

No contexto do novo Plano Diretor conforme Lei Municipal nº 16.050 de 2014 a área 

de estudo está localizada na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e dentro da 

Macroárea de Estruturação Metropolitana no subsetor Arco-Tietê, conforme apresentado na 

Figura 34 e Figura 35 respectivamente.  

 Para esta localização, o Plano Diretor tem como objetivos de destaque: (a) 

transformações estruturais para o maior aproveitamento da terra urbana com aumento da 

densidade construtiva e demográfica; (b) Produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e 

Habitação de Mercado Popular (HMP); (c) Regulação da produção imobiliária para captura, 

pela municipalidade, de valorização imobiliária decorrente de investimentos públicos, para 

financiamento de melhorias e benefícios públicos; (d) Redefinição dos parâmetros de uso e 
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ocupação para qualificação dos espaços públicos e da paisagem urbana; (e) Minimização dos 

problemas das áreas com riscos geológicos-geotécnicos, de inundações e solos contaminados, 

acompanhada da prevenção do surgimento de novas situações de vulnerabilidade; 

Figura 34 – Localização da área em estudo nas Macrozonas definidas conforme Lei Municipal nº 

16.050 de 2014. 

 
Fonte: Geosampa: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acesso em 15 de 

janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Localização da área em estudo nas Macroáreas definidas conforme Lei Municipal nº 

16.050 de 2014. 
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Fonte: Geosampa: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acesso em 15 de 

janeiro de 2019. 

Com relação ao novo Zoneamento municipal estabelecido pela Lei Municipal no 16.402 

de 2016, a área em estudo foi definida como uma ZEIS-3, conforme apresentado na Figura 36. 

Conforme definição do PDE, ZEIS ou Zonas Especiais de Interesse Social, são porções do 

território destinadas, predominantemente, à moradia digna para a população da baixa renda por 

intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária de 

assentamentos precários e irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de Interesse 

Social – HIS e Habitações de Mercado Popular – HMP a serem dotadas de equipamentos 

sociais, infraestruturas, áreas verdes e comércios e serviços locais, situadas na zona urbana. 

Especificamente uma ZEIS-3 corresponde a terrenos ou imóveis subutilizados em áreas com 

infraestrutura urbana, serviços e oferta de emprego (geralmente na região central), nos quais se 

propõe a produção e reforma de moradias para a habitação de interesse social, assim como de 

mecanismos de alavancagem de atividades de geração de emprego e renda. 

 

Local da área de estudo 



 

 

 

132 

 

Figura 36 – Localização da área em estudo de acordo com o zoneamento estabelecido pela Lei 

Municipal no 16.402 de 2016. 

 
Fonte: Geosampa: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acesso em 15 de 

janeiro de 2019. 

4.5.1.3 Histórico do imóvel e licenciamento do empreendimento 

Historicamente, não existem registros de utilização pretérita do terreno estudado. As 

Avaliações Ambientais desenvolvidas pela Arcadis Hidroambiente (2008) para a Fase 1, 

implantação de 13 edifícios residenciais, e pela Geointegra Engenharia Ambiental (2009) para 

a Fase 2, implantação de 8 edifícios residenciais, apresentam o levantamento detalhado de todo 

o histórico da área incluindo imagens aéreas desde 1958.  

Na Figura 37 é possível verificar ao norte da área, o Rio Tietê, que exibe traçado 

idêntico ao atualmente observado. O Rio Tietê foi retificado na década de 1950 pela São Paulo 

Light Power Company, que também procedeu à drenagem de sua planície de inundação, assim 

possibilitando sua plena ocupação (GEOINTEGRA, 2009). 

No processo de retificação do rio gerou-se uma série de meandros abandonados, que 

ficaram isolados do contexto fluvial ativo formando uma série de pequenas lagoas isoladas. Na 

Figura 37 é possível observar um destes meandros, cujo eixo principal coincide com o limite 
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noroeste do terreno. Através desta foto pode-se ainda identificar processos ativos de 

aterramento, que aparentemente tinham por objetivo elevar a superfície original do terreno e 

aterrar as lagoas formadas pelos meandros abandonados (GEOINTEGRA, 2009). 

Figura 37 – Imagem aérea de 1958. 

 
Fonte: GEOINTEGRA, 2009.  

Comparando-se a foto de 1958, com o cenário estabelecido para 1980, apresentado na 

Figura 38, verifica-se a consolidação do processo de urbanização da região, ocupada sobretudo 

por Galpões Industriais. As ruas apresentam-se pavimentadas. Na porção norte é possível 

identificar a Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê), a sul a Av. Marques de São 

Vicente (GEOINTEGRA, 2009). 

Nos terrenos vizinhos, entre as duas áreas da Fase 1 do empreendimento, é possível 

identificar o início das obras de implantação de um condomínio de casas, que se encontra no 

local até os dias de hoje, e processos de aterramento. Os meandros abandonados, claramente 

identificados na foto de 1958, não são visíveis nesta foto. A leste do terreno é possível observar 

um canal de drenagem, o que na verdade trata-se do córrego Água Branca retificado. 

(GEOINTEGRA, 2009) 
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Figura 38 – Imagem aérea de 1980. 

 

Fonte: GEOINTEGRA, 2009. 

A foto de 1994, Figura 39, exibe a consolidação do processo de urbanização da região, 

que é muito semelhante ao atualmente observado. Em 1994, observa-se a conclusão do 

condomínio entre as duas áreas da Fase 1 e a ocupação do terreno a noroeste por uma favela. 

No interior do terreno e em um dos lotes vizinhos é possível observar indícios de movimentação 

de terra. 

Figura 39 – Imagem aérea de 1994. 

 
Fonte: GEOINTEGRA, 2009.  
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Pelas imagens aéreas em escala temporal é possível verificar que, ao longo dos anos, a 

área não foi ocupada por nenhuma atividade potencialmente poluidora e permaneceu um grande 

vazio, enquanto seu entorno se urbanizou.  

As investigações ambientais detectaram contaminação tanto no solo quanto na água 

subterrânea, entretanto não foi possível associar a contaminação com atividades potencialmente 

poluidoras efetivamente desenvolvidas no local, uma vez que o imóvel nunca foi ocupado por 

nenhum tipo de atividade. As anomalias detectadas, foram atribuídas ao modelo de ocupação 

de toda a região, que após a retificação do rio Tietê teve suas antigas margens e áreas de várzea, 

aterradas com materiais diversos, especialmente resíduos de construção civil.   

A Figura 40 apresenta a imagem aérea de 2008.  

Figura 40 – Imagem aérea de 2008. 

 
Fonte: GEOINTEGRA, 2009. 

Apesar de estarem inseridas em um contexto único e com os mesmos sócios como 

investidores, as investigações ambientais e aprovações das Fases 1 e 2 ocorreram 

separadamente por se tratar de empreendimentos distintos. 

Os trabalhos de investigações ambientais até a aprovação da Fase 1 foram conduzidas 

pela empresa Arcadis Hidroambiente S.A., que também foi responsável pelos Monitoramentos 

da Qualidade da Água Subterrânea e Acompanhamento das Atividades do Plano de Intervenção 

durante as obras. O Quadro 3, apresenta um resumo geral dos relatórios resultantes das etapas 
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investigativas, de monitoramento e acompanhamento. Cabe aqui ressaltar que se trata de uma 

descrição sucinta, uma vez que as questões técnicas não fazem parte do escopo deste estudo.  

Também no Quadro 3 é feito um paralelo entre as emissões das licenças urbanísticas e 

ambientais do empreendimento junto ao Departamento de Licenciamento da Prefeitura do 

Município de São Paulo, do DECONT e da CETESB para mostrar a inter-relação entre eles. As 

aprovações deste empreendimento foram iniciadas na PMSP em 2007 e, como poderá ser 

observado, as investigações ambientais tiveram início em 2008 assim como o processo 

ambiental junto ao DECONT. Somente em 2009 foi aberto o processo junto à CETESB. Isso 

se deu porque os procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas ainda não estavam 

inseridos no contexto das aprovações dos empreendimentos imobiliários dentro da 

incorporadora responsável pelo empreendimento.  

Conforme relatado, nos dias atuais, as investigações ambientais dos imóveis são 

iniciadas ainda na fase de estudo para aquisição de novas áreas, sendo as questões ambientais, 

tanto com relação à existência de contaminação, quanto relacionadas à vegetação, tratadas 

como resolutivas dentro dos contratos de compra com os proprietários, ou seja, enquanto não 

houver certeza sobre a caracterização do cenário ambiental do imóvel, o negócio não se 

concretiza.  

Na etapa de aprovação do empreendimento, se existe uma restrição de contaminação 

ambiental, a Secretaria de Licenciamento da PMSP não emite o Alvará de Aprovação e 

Execução do empreendimento enquanto não houver a manifestação do DECONT com parecer 

favorável à implantação do mesmo, o que só ocorre com a aprovação do Plano de Intervenção. 

Assim o DECONT somente emite a sua manifestação após a CETESB também aprovar o Plano 

de Intervenção do empreendimento. No período de aprovação deste empreendimento os 

processos em CETESB e DECONT tramitavam em paralelo, sendo que o DECONT também 

fazia uma análise completa de todos os estudos apresentados. Dessa forma, haviam exigências 

técnicas a serem atendidas pelo incorporador, tanto para o DECONT quanto para a CETESB, 

o que, na época, se tornava um complicador, agravando a morosidade no processo de 

aprovação.  Neste caso, a aprovação nos órgãos ambientais foi de novembro de 2008 até abril 

de 2010, quando finalmente foram obtidas as manifestações de CETESB e DECONT 

necessárias para a emissão do Alvará de Execução para início das obras.  
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Com a publicação do Decreto Estadual no 59.263/13, a CETESB foi estabelecida como 

o órgão ambiental responsável pelo gerenciamento das áreas contaminadas no estado de São 

Paulo, com isso o DECONT passou a emitir a sua manifestação técnica baseada no Parecer 

Técnico emitido pela CETESB, o que melhorou o fluxo da aprovação e centralizou toda a 

questão técnica das investigações ambientais na aprovação junto à CETESB. O processo no 

DECONT é um espelho do processo na CETESB, todos os relatórios técnicos apresentados à 

CETESB também são encaminhados ao DECONT, todos os Pareceres emitidos pela CETESB 

são encaminhados ao DECONT. 

O Quadro 3 também apresenta uma separação das etapas de aprovação e obras do 

empreendimento. Durante as obras foram realizadas as atividades de intervenção, ou seja, 

aquelas voltadas à remediação da área. Também foram realizados os monitoramentos da água 

subterrânea conforme preconizava na época o Manual de gerenciamento de Áreas 

Contaminadas. Somente após a comprovação de execução de todas as atividades constantes do 

Projeto de Reutilização é que foi emitido pela CETESB o Termo de Reabilitação da Área. Com 

base neste documento, e também após a avaliação pelo DECONT de todos os relatórios de 

monitoramento e acompanhamento, foi emitida a manifestação técnica que permitiu a emissão 

do Certificado de Conclusão, também conhecido como “Habite-se” para o empreendimento, 

que permite então a ocupação da área.   

Além das intervenções na área propriamente dita, a reabilitação também incluiu a 

implementação de medidas institucionais: (a) restrição ao uso da água subterrânea, (b) 

averbação das etapas de gerenciamento e da restrição na matrícula do imóvel e (c) comunicação 

quanto às restrições ambientais da área aos futuros usuários, fazendo constar a informação nos 

contratos de venda e compra, Memorial de Incorporação e Convenção de Condomínio. 

Conforme já relatado, as unidades HIS se enquadram no programa Minha Casa Minha 

Vida (MCMV) do Governo Federal, tendo como agente financiador da obra a Caixa Econômica 

Federal (CEF). Um fato importante relatado, foi o forte acompanhamento da CEF sobre as 

providencias para a remediação da área, condicionando, por exemplo, a liberação das parcelas 

do financiamento à apresentação de comprovação de que, todos os procedimentos aprovados 

pela CETESB estavam sendo adequadamente atendidos. E a preocupação não se restringiu 

apenas à reabilitação, mas também eram exigidos comprovantes sobre a aquisição de madeira 

nativa com a emissão do Documento de Origem Florestal (DOF), controlado pelo Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) e apresentação dos 
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documentos atestando que os resíduos de madeira eram reciclados. As exigências da CEF foram 

além das obrigações assumidas pelos órgãos ambientais, impondo, por exemplo, que a 

informação sobre a restrição de uso da água subterrânea e da reabilitação da área constassem 

também do Manual do Síndico e Manual do Proprietário.  

A CEF dispõe na sua estrutura de financiamento de empreendimentos imobiliários de 

uma área ambiental que analisa toda a documentação referente ao licenciamento ambiental dos 

empreendimentos. A CEF publicou em 2005 o Guia Caixa Sustentabilidade Ambiental, 

composto por 3 cadernos temáticos: Caderno 1 – Licenciamento ambiental em 

empreendimentos operados pela Caixa, Caderno 2 – Avaliação ambiental de terrenos com 

potencial de contaminação e Caderno 3- Gestão de áreas de preservação permanente – APP 

urbanas. A publicação foi resultante do projeto REVITA – Revitalização de áreas urbanas 

degradadas por contaminação, no âmbito do acordo de cooperação técnica entre o Ministério 

do Meio Ambiente e a Caixa Econômica Federal e a Agência Alemã de Cooperação Técnica 

(GTZ) (MARKER, NIETERS, RAYMUNDO, HASHIMOTO, & CARNEIRO, 2010). 

Outras instituições financeiras, também fazem uma verificação cuidadosa sobre as 

aprovações ambientais antes da liberação de seus financiamentos, entretanto a CEF se mostra 

como a mais rigorosa e crítica, até o encerramento do contrato com o empreendedor. 

Para a Fase 2 do empreendimento, duas empresas atuaram no gerenciamento da área 

contaminada. A Geointegra Consultoria em Meio Ambiente Ltda. foi responsável pela 

Investigação Confirmatória, Investigação Detalhada e Plano de Intervenção de 2009 até 2011. 

A partir de 2012, a empresa SGW Services Consultoria Ambiental Ltda. foi contratada para a 

continuidade das atividades para a reabilitação da área. Para a aprovação desta fase do 

empreendimento, o processo de reabilitação não foi o principal fator a afetar a aprovação do 

empreendimento como no caso da Fase 1. No Quadro 4, encontram-se resumidamente a 

relação de todos os relatórios dos trabalhos ambientais desenvolvidos na área, em ordem 

cronológica. O quadro permite verificar, também, a emissão dos principais documentos, tanto 

do licenciamento ambiental quanto urbanístico do empreendimento.  
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Quadro 3 – Resumo geral dos estudos ambientais e licenciamentos ambientais e urbanistico da Fase 1 do empreendimento em estudo. 

 LICENCIAMENTO DATA ESTUDOS AMBIENTAIS 
 PMSP DECONT CETESB 

ET
A

PA
 D

E 
A

PR
O

V
A

Ç
Ã

O
 

Solicitação do Alvará de 
Aprovação  - - dez/07 - 

- - - fev/08 Avaliação ambiental preliminar (Fase I) - 
Arcadis 

- - - mai/08 Investigação confirmatória (Fase II) - Arcadis 
- Protocolo do Processo - nov/08 - 

- - - mai/09 Investigação ambiental detalhada e avaliação de 
risco a saúde humana – Tier II - Arcadis 

  Protocolo do Processo jun/09 - 
Emissão do Alvará de 

Aprovação  - - ago/09 - 

- Comunique-se - set/09 - 
  Solicitação de 

Complementação out/09 - 

- -  nov/09 
Investigação ambiental complementar e 
avaliação de risco a saúde humana – Tier II- 
Arcadis 

- -  abr/10 Projeto de reutilização - Arcadis 

Emissão do Alvará de 
Execução  

Parecer Técnico 
favorável à emissão dos 

Alvarás 

Aprovação do Projeto de 
Reutilização abr/10 

- 

Continua...  
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Continuação do Quadro 3. 

ET
A

PA
 D

E 
O

BR
A

 

- - - set/10 Plano para Gerenciamento e Acompanhamento 
da Obra - Arcadis 

- - CADRI - Autorização para 
descarte de resíduos mar/11 - 

- - - set/11 Investigação Ambiental Complementar da 
Qualidade do Solo - Arcadis 

- - - set/11 
 

mar/12 

Relatório de Acompanhamento da obra e 
Monitoramento - Arcadis 

- - - Relatório de Acompanhamento da obra e 
Monitoramento - Arcadis 

- - - set/12 Relatório de Acompanhamento da obra e 
Monitoramento - Arcadis 

- - - mar/13 Relatório de Acompanhamento da obra e 
Monitoramento - Arcadis 

- Parecer Técnico 
favorável ao Habite-se 

Emissão do Termo de 
Reabilitação mai/13 - 

Emissão do Certificado de 
Conclusão - - jun/13 

- 
     

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 4 – Resumo geral dos estudos ambientais e licenciamentos ambientais e urbanistico da Fase 2 do empreendimento em estudo. 

 LICENCIAMENTO DATA ESTUDOS AMBIENTAIS 
 PMSP DECONT CETESB 

ET
A

PA
 D

E 
A

PR
O

V
A

Ç
Ã

O
 

 - - jul/09 Investigação Confirmatória da Qualidade do Solo 
e Água Subterrânea - Geointegra 

 - Protocolo do Processo ago/09 - 
Solicitação do Alvará de 

Aprovação  -  jul/10 
- 

 - - set/10 Investigação Detalhada e Plano de Intervenção - 
Geointegra 

 Comunique-se  - jul/11 - 
 - Solicitação de 

Complementação dez/11 - 
 - - set/12 Monitoramento da Qualidade da Água 

Subterrânea - SGW 
 - - mar/13 Monitoramento da Qualidade da Água 

Subterrânea - SGW 
 - - jul/13 Revisão do Plano de Intervenção - Alteração do 

Projeto - SGW 
 - - set/13 Monitoramento da Qualidade da Água 

Subterrânea - SGW 
 - Aprovação do Plano de 

Intervenção jan/14 - 
 - - mar/14 Monitoramento da Qualidade da Água 

Subterrânea – SGW 

Continua... 
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Continuação do Quadro 4. 
A

PR
O

V
A

Ç
Ã

O
 

 
Parecer favorável à 

emissão do Alvará de 
Aprovação e Execução 

- set/14 - 
  

Emissão do Alvará de 
Loteamento - - 

dez/14  
Emissão do Alvará de 
Aprovação e Execução      

- 

ET
A

PA
 D

E 
O

BR
A

   - - jul/16 Acompanhamento Técnico de Execução das 
Atividades do Plano de Intervenção - SGW 

 - Emissão do Termo de 
Reabilitação dez/16 - 

 Emissão do Parecer 
favorável ao Habite-se - mar/17 

- 
   mai/17 Acompanhamento Técnico das Obras - SGW 
   jul/18 Acompanhamento Técnico das Obras - SGW 

Emissão do Certificado de 
Conclusão     out/18 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A principal diferença, em termos urbanísticos, da Fase 2 comparada com a Fase 1, é que 

se tratou de um loteamento com execução de um viário, para permitir o acesso aos lotes, e 

doação de área verde com implantação de projeto paisagístico na Área de Preservação 

Permanente (APP) do Córrego da Água Branca.  

Uma observação importante que pode ser constatada no Quadro 4, é que as campanhas 

de monitoramento da água subterrânea puderam ser executadas anteriormente ao início das 

obras. Outras intervenções foram executadas após o início, pois dependiam de atividades 

técnicas da obra. Fica claro que o Plano de Intervenção deve estar em perfeito alinhamento com 

o projeto pretendido pelo empreendimento, considerando fundações, estrutura, áreas 

impermeabilizadas, áreas permeáveis, poços de elevadores, piscinas, entre outras características 

técnicas.  

Assim como para a Fase 1, o empreendimento da Fase 2 também foi aprovado pelo 

DECONT e pela CETESB antes de obter o Alvará de Execução das obras, bem como dependeu 

do Termo de Reabilitação para poder receber o Certificado de Conclusão.  

Um fato importante relatado para o projeto foi com relação à implantação do paisagismo 

da área verde. O local serve de passagem para os moradores da comunidade que chegam pela 

Av. Marques de São Vicente. Antes, a área só tinha entulho, mato e lixo. Com a limpeza da 

área, plantio das mudas de árvores e colocação de grama, o local passou a ser utilizado para 

lazer. Durante o dia, são observadas crianças jogando bola e pessoas passeando com seus 

cachorros. Infelizmente, a área sofre depredação constante e mais da metade das mudas 

plantadas foram destruídas.  

Na Figura 41, é possível observar a imagem aérea da área de estudo no ano de 2004. 

Foi feita a demarcação das Fases 1 e 2 para permitir a comparação com a imagem aérea de 

2018. Na imagem de 2018, Figura 42, os empreendimentos das Fases 1 e 2 estão concluídos, 

com exceção do R2V da Fase 2 que ainda estava em construção.  

Na imagem de 2018, Figura 42, também é possível visualizar o viário que foi executado 

e a área verde implementada. 
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Figura 41 – Imagem da área objeto de estudo na Barra Funda em 2004. 

 
Fonte: Google Earth, acesso em 26 de janeiro de 2019. 
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Figura 42 – Imagem da área objeto de estudo na Barra Funda em 2018. 

 
Fonte: Google Earth, acesso em 26 de janeiro de 2018. 
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4.5.1.4 Observações gerais sobre o estudo do Caso 1 

O empreendimento se enquadra e atende às propostas para o desenvolvimento urbano 

pretendidas pela municipalidade para a região, uma vez que: 

1) Reabilitou uma área contaminada e promoveu a ocupação de um imóvel 

subutilizado localizado em área urbana provida de infraestrutura. Dessa forma, 

também impediu a ocupação da área que estava vulnerável e com histórico de 

invasões.  

2) Melhorou o sistema viário da região com a implantação de uma via local resultante 

do loteamento da Fase 2 do empreendimento, dotada de sistema de captação de água 

pluvial, arborização e iluminação. Tal via tem previsão de interligação à futuro 

melhoramento viário previsto no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) da OUC Água Branca.  

3) Recuperou parte da Área de Preservação Permanente do córrego da Água Branca 

com a implantação de área verde e plantio de 638 mudas de árvores nativas, 

compatibilizado com o projeto do Parque Linear pretendido pela SP Urbanismo e 

também previsto no EIA/RIMA da OUC Água Branca. 

4) Implantou empreendimento residencial com tipologias variadas para diferentes 

faixas de renda. 

5) Priorizou a implantação de Habitações de Interesse Social e de Mercado Popular. 

6) Ofertou número reduzido de vagas de garagem. 

7) Passou a integrar o grupo de propriedades urbanas que cumpre com sua função 

social, atendendo às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

Plano Diretor.   

Pela análise da documentação referente às investigações ambientais e licenciamento do 

empreendimento, na Fase 1, o licenciamento urbanístico foi iniciado antes das investigações 

ambientais, que foram posteriormente conduzidas em paralelo, bem como os trâmites nos 

órgãos ambientais. Conforme relatado, não houve necessidade de mudanças nos projetos em 

função das intervenções propostas para a área. 

Já a Fase 2 teve a investigação ambiental iniciada antes dos procedimentos para o 

licenciamento, mas parte do procedimento investigativo ocorreu em paralelo às aprovações.  
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O interessante no caso foi observar que a contaminação da área não tem nexo causal 

com uma atividade potencialmente poluidora, mas está associada com o modelo de ocupação 

daquela região, com a retificação do rio Tietê e os aterramentos que propiciaram a ocupação 

das suas várzeas. A área está inserida no perímetro da Região Prioritária da Barra Funda 

conforme a Resolução SMA no 11/2017. 

A reabilitação da área permitiu a implantação do empreendimento que visivelmente, 

pelas imagens aéreas, transformou a paisagem da região. 

Para os imóveis existe a restrição ao uso da água subterrânea, o que a princípio não se 

torna um problema, visto que a fonte primária de abastecimento de água no município é da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). Considerando ainda que 

a origem da contaminação está associada ao modelo de ocupação das áreas de várzea do rio 

Tietê, poderia se esperar que este seja um problema regional e não exclusivo do imóvel.  

4.5.2 Caso 2 – Empreendimento de uso misto – Vila Andrade – Zona Sul 

O segundo caso estudado trata de empreendimento imobiliário de uso misto, 

desenvolvido em três imóveis contíguos e com matrículas distintas, inseridos no setor marginal 

Pinheiros da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - OUCAE, aprovada pela Lei 

Municipal nº 13.260 de 2001. Os imóveis foram anteriormente utilizados pela São Paulo Light 

S.A. Serviços de Eletricidade para deposição e secagem de material dragado do rio Pinheiros, 

situado no bairro da Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo. 

4.5.2.1 Descrição do empreendimento 

O empreendimento é resultado da composição de 3 projetos distintos, com matrículas 

separadas e aprovações individuais conforme identificação dos imóveis apresentado na Figura 
43.  
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Figura 43 – Identificação dos imóveis do empreendimento – Caso 2. 

 
Fonte: WALM, 2014. 

O empreendimento em aprovação para a Área 1, em terreno com 35.848,83 m2, inclui 

uma torre residencial com 400 unidades habitacionais com tipologias de até 60 m2, um hotel 

com 538 quartos, e três torres comerciais, sendo duas com lajes corporativas e uma de 

escritórios. No total, este empreendimento terá 3.902 vagas de estacionamento. Parte deste 

terreno foi objeto de um Decreto de Utilidade Pública - DUP para implantação da Linha 17 – 

Ouro do Metrô e foi desapropriada em 1.616,75 m2 de terreno (WALM, 2014). Este 

empreendimento já obteve as aprovações ambientais, mas permanece em trâmite os processos 

administrativos para a aprovação urbanística.   

O empreendimento da Área 2 é um shopping center, a ser implantado em terreno com 

área de 111.404,74 m2, e aproximadamente 4.700 vagas de estacionamento. O shopping contém 

em seu programa lojas, cinema, restaurantes, área de “fast food”, teatro, academia e espaço para 

diversão. Também, em virtude do DUP da Linha 17 – Ouro, foram desapropriados 25.651,37 

m², de terreno. Este empreendimento já obteve as aprovações ambientais e urbanísticas, 

pendente apenas o Alvará de Execução.  

ÁREA 2 

ÁREA 1 

ÁREA 3 
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O projeto do imóvel identificado como Área 3, com 43.949,61 m2, caracteriza-se pelo 

uso residencial, com cinco torres, totalizando 672 unidades autônomas para habitação e 2.247 

vagas para estacionamento. As unidades são de tipologia diversificada com 133 m2, 168 m2, 

202 m2, 262 m2, 317 m2. Apesar de não se tratar de um loteamento, a modalidade de aprovação 

deste empreendimento resultou na destinação de área verde, área institucional e implantação de 

viário de uso do empreendimento. Na área institucional, está prevista a implantação de um 

“Mall” de serviços, com lojas que pretendem atender à demanda de necessidades dos moradores 

do empreendimento (WALM, 2014). Este empreendimento obteve o Alvará de Aprovação e 

Execução, começou a ser comercializado e teve sua obra embargada, o que será tratado mais 

adiante.  

A representação da situação de implantação, considerando a volumetria do conjunto do 

empreendimento, está apresentada na Figura 44. Destaca-se que esta seria a vista com o 

observador no lado oposto da marginal do rio Pinheiros.  

Figura 44 – Perspectiva ilustrada do empreendimento do Caso 2, versão 2014. 

 
Fonte: WALM, 2014. 

4.5.2.2 Contexto urbanístico 

Pela legislação vigente à época das aprovações, o empreendimento está localizado, em 

uma Zona Mista CL-ZM 2/01 e CL – ZM 3a/03, de acordo com a Lei Municipal nº 13.885/04 

que regulamenta o uso e ocupação do solo. As zonas mistas constituem porções do território da 

Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, destinadas à implantação de usos 

residenciais e não residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação, segundo critérios gerais 
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de compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental, que têm como referência o uso 

residencial, portanto, o empreendimento encontrava-se compatível com a legislação urbanística 

vigente à época.  A Figura 45 apresenta a localização do empreendimento em estudo. 

Figura 45 – Localização da área de estudo e zoneamento conforme Lei Municipal nº 13.885/04 
vigente à epoca dos estudos ambientais e aprovação do empreendimento. 

 
Fonte: Geosampa: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acesso em 15 de 
janeiro de 2019. 

No contexto do novo Plano Diretor conforme Lei Municipal nº 16.050 de 2014, a área 

em estudo está localizada na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e dentro da 

Macroárea de Estruturação Metropolitana no subsetor Faria-Lima – Agua Espraiada – Chucri 

Zaidan, conforme apresentado na Figura 46 e Figura 47 respectivamente.  
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Figura 46 – Localização da área em estudo nas Macrozonas definidas conforme Lei Municipal nº 
16.050 de 2014. 

 
Fonte: Geosampa: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acesso em 15 de 
janeiro de 2019. 
Figura 47 – Localização da área em estudo na Macroárea definida conforme Lei Municipal nº 16.050 
de 2014. 

 
Fonte: Geosampa: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acesso em 15 de 
janeiro de 2019. 

 Para esta localização, o Plano Diretor tem como objetivos de destaque: (a) 

transformações estruturais para o maior aproveitamento da terra urbana com aumento da 

densidade construtiva e demográfica; (b) Regulação da produção imobiliária para captura, pela 
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municipalidade, de valorização imobiliária decorrente de investimentos públicos, para 

financiamento de melhorias e benefícios públicos; (c) Redefinição dos parâmetros de uso e 

ocupação para qualificação dos espaços públicos e da paisagem urbana; (d) Minimização dos 

problemas das áreas com riscos geológicos-geotécnicos, de inundações e solos contaminados, 

acompanhada da prevenção do surgimento de novas situações de vulnerabilidade;  

Com relação ao novo Zoneamento municipal estabelecido pela Lei Municipal no 16.402 

de 2016, a área em estudo foi definida como uma Zona Mista (ZM), conforme apresentado na 

Figura 48. Conforme definição do PDE no seu Art. 11, as Zonas Mistas são porções do 

território destinadas a promover usos residenciais e não residenciais, com predominância do 

uso residencial, com densidades construtiva e demográfica baixas e medias.  

Figura 48 – Localização do empreendimento conforme Lei Municipal no 16.402 de 2016 do novo 
zoneamento do município de São Paulo. 

 
Fonte: Geosampa: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acesso em 15 de 
janeiro de 2019. 

O empreendimento está situado em porção territorial inserida no perímetro da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE), especificamente, no setor Marginal Pinheiros, 

área de intervenção urbana que tem por objetivo promover melhorias e transformações 

urbanísticas, sociais e ambientais na área de influência da avenida Jornalista Roberto Marinho. 

A Figura 49 demonstra a localização do empreendimento nos limites da OUCAE.  
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Figura 49 – Localização do empreendimento no perímetro da Operação Urbana Água Espraiada. 

 
Fonte: WALM, 2014. 

A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada foi criada pela Lei Municipal nº 

13.260 de 28 de dezembro de 2001, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 15.416/2011 

e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 53.364/2012.  

A OUCAE surge com o objetivo de promover a reestruturação da região que contempla 

parte da marginal Pinheiros, Avenida Chucri Zaidan, Avenida Jornalista Roberto Marinho, 

assim como a área ao longo do córrego Jabaquara.  

O Artigo 4º do Capítulo II da Lei Municipal nº 13.260, estabelece os objetivos gerais da 

OUCAE, dos quais se destacam: promover a ocupação ordenada da região seguindo diretrizes 

urbanísticas, visando a valorização dos espaços de vivência e uso públicos; criar estímulos para 

a implantação de usos diversificados, com índices e parâmetros urbanísticos, compatíveis com 

as tendências e potencialidades dos lotes, inclusos no perímetro da OUCAE, visando alcançar 

as transformações urbanísticas e ambientais desejadas; incentivar a mescla de usos para 

estimular a dinâmica urbana; dotar o perímetro da Operação Urbana Consorciada de qualidades 

urbanísticas compatíveis com os adensamentos propostos; criar condições para que 
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proprietários, moradores e investidores participem das transformações urbanísticas objetivadas 

pela Operação Urbana Consorciada; 

O empreendedor responsável pelo projeto, investiu R$110 milhões na aquisição de 

CEPACs - Certificado de Potencial Adicional de Construção, o qual possibilita ao poder 

público diferentes investimentos previstos no Plano Urbanístico, proposto para o perímetro da 

OUCAE, para produção de habitações de interesse social, drenagem, mobilidade de média 

capacidade, bem como intervenções complementares. Dentre as melhorias previstas na 

OUCAE destacam-se o Parque do Chuvisco e o Prolongamento da avenida Chucri Zaidan até 

a avenida João Dias. 

4.5.2.3 Histórico e licenciamento do empreendimento 

Para a análise do histórico do empreendimento e compreensão da evolução do projeto é 

preciso inicialmente apresentar o histórico dos terrenos.  Em meados de 1970, em virtude das 

enchentes que atingiam a cidade, causadas principalmente pelo assoreamento do rio Pinheiros, 

a Light, empresa operadora das usinas hidrelétricas e também responsável pela retificação do 

rio Pinheiros, ficou encarregada das atividades de desassoreamento do rio Pinheiros. Os 

imóveis foram então escolhidos para serem os Bota-foras 7 e 8 que passaram a receber o 

material de desassoreamento do rio. Na Figura 50 encontra-se a configuração dos imóveis, 

conforme suas matrículas, utilizados como os bota-foras 7 e 8. 

Figura 50 – Configuração dos imóveis do Bota-foras 7 e 8. 

 
Fonte: Adaptado de WALM, 2014. 
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Na Figura 51 por sua vez, encontra-se a configuração dos bota-foras 7 e 8 conforme a 

localização dos diques de decantação.  

Figura 51 – Configuração dos Bota Foras 7 e 8 conforme a localização dos seus diques de decantação. 

 
Fonte: (IPT I. d., 1992). 

Vale esclarecer que existem outros bota-foras ao longo do Rio Pinheiros utilizados para 

a mesma finalidade, recebimento e secagem de materiais dragados do rio. Na Figura 52 estão 

identificados os Bota-Foras de acordo com o Relatório Técnico do IPT de 1984. Dois dos bota-

foras identificados na Figura 52 já foram destinados a novos usos, o Bota-Fora 13 é atualmente 

ocupado pelo Parque Villa Lobos e o Bota Fora 12, onde seria construído o prédio da 

Eletropaulo, que por anos permaneceu inacabado até ser vendido e transformado em uma das 

torres do complexo WTorre JK. Somente o Parque Villa Lobos encontra-se cadastrado na Lista 

de Áreas Contaminadas da CETESB.   
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Figura 52 – Localização dos Bota-Foras do Rio Pinheiros. 

 
Fonte: Adaptado de IPT, 1984. 

As atividades do Bota Fora 7 e 8 ocorreram de 1970 a 1997. O local foi preparado para 

funcionar como uma espécie de aterro para recebimento e secagem do material dragado do rio 

Pinheiros. Foram criados diques com aproximadamente 10 metros de profundidade cada, que 

findaram completamente preenchidos com os sedimentos dragados do Rio Pinheiros (WALM, 

2014). 

Na Figura 53 podem ser vistas as imagens aéreas temporais de 1958 a 2003, onde é 

possível visualizar toda a evolução de ocupação da área pelos bota-foras. Na imagem de 2003 

já é possível perceber que não ocorrem mais movimentações no imóvel e o crescimento de 

vegetação ruderal rasteira e arbustiva com o aparecimento de algumas espécies arbóreas.  
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Figura 53 – Imagens aéreas temporais da área em estudo de 1958 a 2003. 

 
Fonte: Adaptado de WALM, 2014.
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O desenvolvimento de projeto e a intenção de implantação de empreendimento 

imobiliário nos quatro imóveis que totalizavam mais de 256.000 m² de terreno, iniciou-se em 

2003, momento em que a área foi adquirida pela incorporadora.  

Como proposta para o novo uso e ocupação do terreno, o primeiro projeto desenvolvido 

era um condomínio fechado de altíssimo padrão, composto por 32 blocos de apartamentos 

residenciais, com tipologias de 250 a 1.005 m2, totalizando 447 unidades residenciais, inseridos 

em um campo de golfe e com a implantação de um clube de uso exclusivo do condomínio. À 

parte do condomínio também existia uma torre comercial com lajes corporativas. 

Devido ao passivo ambiental decorrente do uso pretérito, o imóvel foi objeto de extensas 

investigações ambientais que consignaram um conjunto de intervenções e procedimentos 

institucionais necessários para a reabilitação da área, possibilitando sua reutilização para fins 

imobiliários. Nos processos investigativos, avaliação de Risco e elaboração do Plano de 

Intervenção, foram utilizados os serviços das Consultorias Ambiterra Ltda, Gaia Consultoria 

Ambiental, Hidroplan – Hidrogeologia e Planejamento Ambiental Ltda. Para os 

monitoramentos ambientais que seguiram a aprovação do Plano de Intervenção foram utilizados 

os serviços das consultorias Gaia Consultoria Ambiental, Servmar Serviços Técnicos 

Ambientais Ltda. e Geointegra Engenharia Ambiental.  

Em virtude deste histórico, o empreendimento foi objeto de aprovação pela CETESB –

e pelo DECONT, sendo também objeto de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com 

o Ministério Público por meio do Inquérito Civil - IC 249/05.  

No Quadro 5, foi elaborado um resumo geral dos estudos ambientais realizados para a 

área, e apresentado um paralelo com as etapas do licenciamento ambiental e urbanístico do 

empreendimento. As informações são apresentadas de forma resumida, pois não são objeto de 

estudo as técnicas investigativas ou as técnicas de remediação utilizadas para a reabilitação da 

área. O importante para o estudo em tela, é identificar as etapas do desenvolvimento do 

empreendimento, gerenciamento ambiental da área contaminada e licenciamentos. 
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Quadro 5 – Resumo geral dos estudos ambientais e licenciamento ambiental e urbanistico do primeiro empreendimento aprovado na área em estudo. 

LICENCIAMENTO  DATA ESTUDOS AMBIENTAIS  
PMSP DECONT CETESB   

      jun/00 Avaliação Ambiental Fase I e Fase II do Bota-Fora 7 e 8 - Ambiterra 
LTDA. 

  Protocolo do Processo  mai/03 
Resumo dos Estudos de Avaliação Ambiental e Geológico-
Geotécnica de Área dos Bota-Foras 7 e 8. – Gaia Consultoria 
Ambiental. 

   set/03 
Estudos Complementares da Avaliação Ambiental e Geológico-
Geotécnica da Área dos Bota-Foras 7 e 8 da Eletropaulo. – Gaia 
Consultoria Ambiental. 

Protocolo da 
Solicitação Alvará de 

Aprovação e Execução 
 Exigência Técnica dez/03 - 

   abr/04 
Avaliação Ambiental e Geológico-Geotécnica da área dos bota-foras 
7 e 8 da Eletropaulo – Atendimento ao Parecer Técnico no 
129R/ESCA/03 da CETESB – Gaia Consultoria Ambiental. 

 Protocolo do processo  Exigência Técnica jul/04 - 

   abr/05 

Investigações Ambientais na Área dos Bota-Foras 7 e 8 da 
Eletropaulo para Atendimento de Recomendações do Parecer 
Técnico no 094R/ESCA/04 da CETESB.  – Gaia Consultoria 
Ambiental. 

   abr/05 
Avaliação de Risco Toxicológico em Área pertencente à 
Eletropaulo, em São Paulo/SP.  – Hidroplan – Hidrogeologia e 
Planejamento Ambiental Ltda. 

Continua...  
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Continuação do Quadro 5. 

LICENCIAMENTO  DATA ESTUDOS AMBIENTAIS  
PMSP DECONT CETESB   

  Exigência Técnica mai/05 Relatório de Engenharia – Análise Ambiental. (Plano de 
Intervenção) 

   ago/05 
Avaliação de Risco Toxicológico em Área pertencente à 
Eletropaulo, em São Paulo/SP.  – Hidroplan – Hidrogeologia e 
Planejamento Ambiental Ltda. 

   set/05 Relatório de Engenharia – Análise Ambiental. (Plano de 
Intervenção) 

   ago/05 

Investigações Ambientais na Área dos Bota-Foras 7 e 8 da 
Eletropaulo para Atendimento de Recomendações do Parecer 
Técnico da CETESB datado de julho de 2005. – Gaia Consultoria 
Ambiental. 

  Aprovação do Plano 
de Intervenção out/05 

Considerações finais sobre os relatórios emitidos pela Gaia 
Consultoria, Hidroplan e Bueno Netto para a área dos bota-foras 7 e 
8 da Eletropaulo, Marginal Pinheiros, São Paulo, SP. – Gaia 
Consultoria Ambiental. 

   mai/06 

Monitoramento das águas subterrâneas na área dos Bota-foras 7 e 8 
da Eletropaulo, Marginal Pinheiros, SP, para atendimento ao Parecer 
Técnico 125/ESCA/05 da CETESB – 2º. Relatório de andamento das 
atividades. – Gaia Consultoria Ambiental. 

   ago/06 

Monitoramento das águas subterrâneas na área dos Bota-foras 7 e 8 
da Eletropaulo, Marginal Pinheiros, São Paulo, SP, para atendimento 
ao Parecer Técnico 125/ESCA/05 da CETESB. – Gaia Consultoria 
Ambiental. 

 
Parecer Técnico 

Favorável à emissão 
dos Alvarás  

 ago/07 Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea. – 
Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. 

Continua...   
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Continuação do Quadro 5. 

LICENCIAMENTO  DATA ESTUDOS AMBIENTAIS  
PMSP DECONT CETESB   

   jul/08 Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea. – 
Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. 

   nov/08 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrânea, Superficial e 
de Drenagem.  – Geointegra Engenharia Ambiental. 

   jul/09 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrânea, Superficial e 
de Drenagem. – Geointegra Engenharia Ambiental. 

  
Parecer Técnico - 

Encerramento 
Monitoramentos 

dez/09 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrânea, Superficial e 
de Drenagem.  – Geointegra Engenharia Ambiental. 

   ago/10 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrânea, Superficial e 
de Drenagem. – Geointegra Engenharia Ambiental. 

Emissão do Alvará de 
Aprovação 

  dez/10 - 

      abr/11 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrânea, Superficial e 
de Drenagem. – Geointegra Engenharia Ambiental. 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O licenciamento ambiental para o gerenciamento da contaminação foi de 2003 até 2005 

com a aprovação do Plano de Intervenção pela CETESB, tendo posteriormente recebido em 

2007 o Parecer do DECONT manifestando-se favorável à aprovação do empreendimento.  

Paralelamente ao licenciamento, foi instaurado pelo Ministério Público o Inquérito Civil 

(IC) nº 249/05 para apurar as causas e responsabilidades pela contaminação da área. O IC 

resultou em um Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre a incorporadora e o Ministério 

Público em 2008. No TAC o incorporador, também proprietário dos imóveis, assumiu todas as 

responsabilidades pelos danos ambientais que foram causados na área, mesmo não tendo sido 

ele o causador dos danos, e todas as obrigações para recuperar e remediar a área. Dentre as 

considerações iniciais deste TAC, destacam-se as seguintes: 

“Que, buscando a revitalização da função sócio ambiental do Imóvel (o 

destaque é nosso), o “incorporador” (alterado do original) tem o firme propósito 

de seguir a legislação ambiental e determinações dos órgãos públicos para a 

implementação de seu empreendimento, adequando seus interesses ao 

desenvolvimento sustentável e à proteção do meio ambiente.” (TAC p.3) 

“A necessidade de identificação das medidas efetivas que se fazem necessárias 

para a adequação da situação ambiental do imóvel objeto do presente TAC a fim 

de que possam ser estabelecidas as obrigações que o “Incorporador” (alterado do 

original) deva assumir, inclusive com a definição de suas etapas e prazos de 

execução das mesmas, possibilitando e viabilizando ambientalmente, sem 
riscos para as pessoas (o destaque é nosso), a construção do projeto de edifícios 

comercial e residencial (...) ou qualquer outro projeto da “Incorporadora” , desde 

que respeitadas as recomendações técnicas aqui previstas e obtidas as devidas 

aprovações, especialmente da CETESB e do Município.” (TAC p.4) 

“A obrigação de compensar os danos ambientais irreversíveis ocorridos há 
anos (o destaque é nosso) – contaminação do solo e águas subterrâneas - conforme 

consta dos laudos da CETESB e empresas especializadas constantes dos autos, 

mesmo não tendo sido causada pelo “Incorporador” (alterado do original).” (TAC 

p.4) 

“A necessidade de se indenizar a sociedade pelas contaminações das águas 

subterrâneas decorrentes do processo de dragagem do Rio Pinheiros, mesmo não 

tendo sido causada pelo “Incorporador” (alterado do original).” (TAC p.4) 

Foram incluídas no TAC todas as intervenções para a reabilitação da área, aprovadas 

pela CETESB e DECONT, novas exigências técnicas e ainda fixado um compromisso 

financeiro, a título de compensação pelos danos ambientais causados no imóvel.  

Outras questões técnicas do empreendimento também influenciaram no período de 

trâmite do processo na aprovação urbanística do empreendimento, o que só ocorreu em 

dezembro de 2010 com a emissão do Alvará de Aprovação.  
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Porém, quando da emissão do Alvará de Aprovação no final de 2010, outro 

empreendimento, a Linha 17 – Ouro do Metrô, este de iniciativa e interesse público também 

estava sendo aprovado e impactava diretamente os imóveis. A Linha 17 foi objeto de um 

licenciamento ambiental, com aprovação de EIA/RIMA, que resultou, em 2011, na emissão do 

Parecer Técnico CADES nº 12/CADES/2011, anexo à Resolução nº 139/CADES/2011 de 08 de 

junho de 2011, que subsidiaram a emissão da Licença Ambiental Preliminar - LAP nº 

01/SVMA.G/2011. (WALM, 2014) 

Em 2012, houve a assinatura do Decreto Estadual no 57.843 de 07 de maio de 2012, no 

qual constam as áreas de desapropriação para a implantação da Linha -17 - Ouro, impactando a 

Área 1 e Área 2 do empreendimento. (WALM, 2014) 

Diante desta situação, e impossibilidade de reversão do quadro, o empreendimento 

aprovado foi inviabilizado pelas novas condições dos imóveis.  Conforme relatado, isso também 

resultou em mudanças societárias que findaram pela saída de um dos sócios e na exclusão da 

Área 4 dos projetos futuros do incorporador.  

Com todos os fatores relatados e as novas condições de mercado, o incorporador 

identificou uma oportunidade para desenvolver um produto mais integrado com a cidade.  

Passou-se então à nova configuração do empreendimento de uso misto descrito no item 

“Descrição do Empreendimento”.  

Além das novas aprovações o empreendedor também buscou o Ministério Público para 

promover o Aditamento do TAC em virtude das mudanças e do novo cenário do 

empreendimento. O Aditamento foi assinado em 2012. 

A alteração do projeto promoveu a produção de maior quantidade de unidades 

habitacionais e diversidade de usos, associados a uma infraestrutura de apoio, incorporando o 

conceito de cidade compacta com redução de deslocamentos, onde se pode habitar e trabalhar, 

conforme diretrizes definidas pela Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. (WALM, 

2014) 

Como premissa inicial para o desenvolvimento dos novos projetos, foram mantidas as 

intervenções já aprovadas na CETESB e DECONT, também constantes no TAC, para a 

reabilitação da área.  
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Como o cenário ambiental caracterizado para o imóvel não foi alterado, foram 

desenvolvidos novos Planos de Intervenção, considerando os novos projetos em 

desenvolvimento para as Áreas 1, 2, e 3, sem alterar as medidas propostas anteriormente para 

a reabilitação de cada área, adequando-as às características construtivas de cada 

empreendimento. 

Como sequência evolutiva natural do processo de reabilitação das áreas, foram 

executadas investigações complementares para subsidiar a concepção e o desenvolvimento dos 

projetos executivos do sistema de extração de gás metano de cada um dos empreendimentos. 

 Para o licenciamento ambiental e urbanístico, foram iniciados novos processos 

administrativos individuais para cada terreno. O Quadro 6 apresenta o resumo dos 

licenciamentos e estudos ambientais desenvolvidos para a Área 1, o Quadro 7 o resumo dos 

licenciamentos e estudos ambientais desenvolvidos para a Área 2 e o Quadro 8 o resumo dos 

licenciamentos e estudos ambientais desenvolvidos para a Área 3.  

O empreendimento da Área 1 ainda não foi aprovado e o da Área 2 já obteve o Alvará 

de Aprovação. Ambos encontram-se aguardando liberação judicial, o tema será tratado mais 

adiante, para sequência das aprovações.  

O empreendimento da Área 3 foi o primeiro a ser aprovado e lançado para 

comercialização.  No lançamento, foram vendidos mais de 300 apartamentos. As obras foram 

iniciadas em janeiro de 2014 após a emissão do Alvará de Execução.  

As execuções das intervenções aprovadas para a reabilitação da área foram iniciadas 

ainda na fase de construção do stand de vendas em meados de 2013, por essa razão poderá ser 

observado no Quadro 8 que os Relatórios Técnicos de Acompanhamento (RTA) começaram a 

ser produzidos ainda na etapa de “Aprovação” do projeto. Como diferencial para este caso, 

todos os relatórios de acompanhamento e de investigações eram reportados à CETESB, 

DECONT e Ministério Público em virtude do TAC assinado. 
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Quadro 6 – Resumo geral dos estudos ambientais e licenciamento ambiental e urbanistico do empreendimento da Área 1- Uso Misto. 

LICENCIAMENTO 
DATA ESTUDOS AMBIENTAIS  

PMSP DECONT CETESB 

Solicitação do Alvará de 
Aprovação e Execução     jul/11   

  Protocolo do Processo Protocolo do Processo jul/13 
Plano de Intervenção da Área localizada nos antigos bota-foras 7 e 
8 da Eletropaulo - Morumbi - SP - SGW Services Eng. Ambiental 
Ltda. 

      mar/14 Investigação Ambiental de Metano do Subsolo e Projeto 
Conceitual de Mitigação - A2J Consultoria Ambiental Ltda. 

    Aprovação do Plano de 

Intervenção 
jun/14 

  

  
Parecer Técnico 

Favorável à emissão 

dos Alvarás  

  dez/14 
  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 7 – Resumo geral dos estudos ambientais e licenciamento ambiental e urbanistico do empreendimento da Área 2 - Centro Comercial. 

LICENCIAMENTO 
DATA ESTUDOS AMBIENTAIS  

PMSP DECONT CETESB 

Solicitação Alvará de 
Aprovação e Execução     mar/13 -  

      fev/14 Plano de Intervenção - A2J Consultoria Ambiental Ltda. 
  Protocolo do Processo Protocolo do Processo mar/14  - 

      jan/15 Plano de Intervenção - Revisão de Projeto - A2J Consultoria 
Ambiental Ltda. 

      jan/15 
Investigação Ambiental, Teste Piloto e Projeto Pré-Executivo do 
Sistema de Exaustão Ativa de Gás Metano - A2J Consultoria 
Ambiental Ltda. 

    Aprovação do Plano 

de Intervenção 
set/15   

  
Parecer Técnico 

Favorável à emissão 

dos Alvarás  

  dez/15 
  

Emissão do Alvara de 

Aprovação 
    dez/16   

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 8 – Resumo geral dos estudos ambientais e licenciamento ambiental e urbanistico do empreendimento da Área 3 - Residencial. 

 LICENCIAMENTO 
DATA ESTUDOS AMBIENTAIS  

 PMSP DECONT CETESB 

E
T

A
P

A
 D

E
 A

P
R

O
V

A
Ç

Ã
O

 

Solicitação do Alvará de 
Aprovação e Execução     jul/11   

    Protocolo do Processo dez/11 
Plano de Intervenção (Atendimento à DD 103/2007/C/E de 
22/07/07) e TAC - Termo de Ajustamento de Conduta - 
Geointegra Engenharia Ambiental. 

  
    out/12 

Plano de Intervenção (Atendimento à DD 103/2007/C/E de 
22/07/07) e TAC - Termo de Ajustamento de Conduta - 
Complementação- Geointegra Engenharia Ambiental. 

    
Aprovação do Plano 

de Intervenção 
mar/13   

  Protocolo do Processo   mai/13   
      jun/13   

  
Parecer Técnico 

Favorável à emissão 

dos Alvarás    
jul/13   

      ago/13 
Investigação Ambiental, Teste Piloto e Projeto Pré-Executivo do 
Sistema de Exaustão Ativa de Gás Metano - A2J Consultoria 
Ambiental Ltda. 

      mai/13 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 1 
      jun/13 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 2 

      jul/13 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 3 
      ago/13 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 4 

Emissão do Alvara de 

Aprovação 
    set/13 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 5 

Continua...  
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Continuação do Quadro 8. 

 LICENCIAMENTO 
DATA ESTUDOS AMBIENTAIS  

 PMSP DECONT CETESB 

A
P

R
O

V

. 

      out/13 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 6 

      dez/13 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 7 
      jan/14 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 8 

E
T

A
P

A
 D

E
 O

B
R

A
S

 

Emissão do Alvara de 

Execução 
    fev/14 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 9 

      abr/14 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 10 

      abr/14 Projeto Executivo do Sistema de Extração do Gas Metano - A2J 
Consultoria Ambiental Ltda. 

      jun/14 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 11 

    
Parecer Técnico - 

Aprovação Drenos 

de Gases 

set/14 Relatório Técnico de Acompanhamento da Remediação - RTA 12 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para promover a divulgação das questões ambientais incidentes na área, foram inseridos 

capítulos específicos sobre o passivo ambiental do imóvel no Memorial de Incorporação, 

Convenção de Condomínio e Contratos de Venda e Compra. Adicionalmente, foi instalado no 

stand de vendas um painel ilustrativo e foi produzido um folheto explicativo disponibilizado no 

stand de vendas para clientes e visitantes conforme Figura 54. 

Figura 54 – Divulgação sobre a reabilitação da área no stand de vendas 

 
Fonte: Disponibilizado pelo empreendedor 

O empreendimento residencial estava em processo de certificação ambiental pelo 

Sistema AQUA-HQE da Fundação Vanzolini e já havia alcançado, em abril de 2014, a 

certificação da Fase Programa. Dentro do contexto de sustentabilidade dos empreendimentos, 

foi desenvolvido, em parceria com uma consultoria especializada, um “Compromisso com a 

Sustentabilidade”, definindo premissas e diretrizes para a concepção e desenvolvimento dos 

projetos dos 3 empreendimentos, Áreas 1, 2 e 3.  Uma das diretrizes é justamente a 

obrigatoriedade de certificar com o selo ambiental Alta Qualidade Ambiental (AQUA) ou 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) todas as edificações.  

Em agosto de 2014, já com as obras em andamento, por força de duas ações jurídicas, 

uma Ação Civil Pública e uma Ação Popular, foi deferida liminar para a paralisação imediata: 
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das obras, da comercialização de novos apartamentos e das aprovações dos empreendimentos. 

Com o empreendedor, também são réus nos processos, a CETESB, a PMSP e a Fazenda Pública 

do Estado pois anuíram através dos licenciamentos, a implantação do empreendimento. Essas 

duas ações têm como objeto principal questões ambientais sobre vegetação, córrego e 

gerenciamento de área contaminada. Como este estudo trata especificamente da reutilização de 

área contaminada não serão abordados os outros temas.  

Apesar de não ser o autor das duas ações jurídicas, propostas contra o empreendimento 

e que concernem as questões ambientais, o Ministério Público figura como “Custos Legis”, ou 

seja, como um fiscal da lei. Conforme a Lei Federal nº 13.105 de 16 de março de 2015, que 

regulamenta as normas fundamentais do processo civil, o Ministério Público poderá atuar como 

“Parte”, propondo uma ação civil pública, ou como fiscal da ordem jurídica, também chamado 

de “custos legis”.  

Também nos termos do artigo 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério Público 

é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.  

Em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Ministério Público de São 

Paulo formulou uma tese, batizada de “Tese da Reparação Integral”, para a questão das áreas 

contaminadas. Contraditoriamente ao termo “fiscal da lei”, a Tese da Reparação Integral, 

considera os procedimentos para o gerenciamento e reutilização de áreas contaminadas 

estabelecidos na Lei Estadual nº 13.577/09, insuficientes para o gerenciamento das áreas 

contaminadas, argumentando que as medidas não asseguram um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Neste caso, o MP não está atuando como um fiscal da lei, 

verificando se a lei está sendo aplicada corretamente, mas atua fiscalizando quem está seguindo 

o que preconiza a lei, para então exigir mais do que a lei determina. 

4.5.2.4 A tese da Reparação Integral  

 A cerne das duas ações jurídicas, Ação Civil Pública e Ação Popular incidentes sobre 

o empreendimento do Caso 2, reside, de maneira geral, no procedimento de gerenciamento de 

áreas contaminadas estabelecido e regulamentado na legislação estadual. A reabilitação de uma 
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área tem por objetivo adequá-la a um uso futuro. A principal ferramenta dentro deste processo 

é a Avaliação de Risco à Saúde Humana, que será determinante para definir quais serão as 

intervenções necessárias para eliminar as vias de exposição ao risco, seja com uso de medidas 

de engenharia para isolar e/ou impedir o acesso ao material contaminado, medidas de 

remediação para reduzir a massa de contaminantes, ou com medidas institucionais, com 

imposição de restrições, como, por exemplo, o uso da água subterrânea.  

A reabilitação de uma área não tem por objetivo eliminar a contaminação ou restaurar a 

área à sua condição antes da ocorrência da contaminação. A reabilitação tem por objetivo tornar 

a área apta e adequada a uma nova ocupação, seja ela residencial, comercial ou agrícola. Este é 

um procedimento adotado amplamente em todo o mundo.  

Entretanto, como resultado dos procedimentos, restará na área alguma concentração de 

contaminantes, seja no solo, na água subterrânea ou como vapor, que não causam risco à saúde 

humana, mas que poderiam causar algum desiquilíbrio ambiental, uma vez que a qualidade 

ambiental não foi restaurada. Ficará, para os futuros ocupantes, as restrições ambientais. A mais 

preocupante delas é a proibição do uso da água subterrânea, para qualquer finalidade. Ou seja, 

apesar da área estar reabilitada, os futuros usuários herdarão uma parte do passivo e restrições 

sem previsão de fim como explica Stefani:  

“Sob este prisma, não há tutela efetiva de restauração ou recuperação do meio 
ambiente afetado, pois na forma como se dão as ações, ao final do processo de 
remediação, restarão no subsolo e águas subterrâneas concentrações de compostos 
químicos que lá́ permanecerão degradando o meio ambiente, notadamente as 
águas subterrâneas “por anos ou décadas”, ou seja, por tempo indeterminado. ” 
(STEFANI, 2017 p.16) 

A tese jurídica, formulada e defendida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), 

reside na necessidade de reparação integral do dano ambiental nas áreas contaminadas, em 

contraponto à “remediação” regulamentada e praticada no estado. Stefani (2017) ainda explica 

que Reparação Integral não se confunde, necessariamente com “restituição ao status quo ante” 

livre de intervenção humana, apesar de que este estado deveria ser considerado como objetivo 

primeiro e prioritário. O Quadro 9 faz uma comparação entre as duas teses. 
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Quadro 9 – Comparativo entre a tese da reparação integral e leis vigentes para a reabilitação de áreas. 

REPARAÇÃO INTEGRAL vs. REMEDIAÇÃO PARA USO DECLARADO 
TESE 1 

Argumentos 
TESE 2  

Argumentos 
Os bens ambientais devem ser intrinsecamente 
considerados no gerenciamento de áreas 
contaminadas e concomitantemente à saúde 
humana, de modo que o retorno das funções 
ambientais deve ser considerado objetivo 
precípuo.  

Nas áreas densamente urbanizadas e de uso 
residencial; industrial; comercial a saúde humana 
é o único “em a proteger”  
 

Os conceitos da Lei Federal nº 9.985/00 não se 
limitam aos espaços territoriais especialmente 
protegidos, ao contrário, integram o regime geral 
de reparação do dano ambiental, de modo que 
devem ser aplicados ao gerenciamento de áreas 
contaminadas, inclusive no que tange à ordem 
legal de preferência.  

Os conceitos da Lei Federal nº 9.985/00 se 
restringem aos espaços especialmente protegidos  
 

Na gestão de áreas contaminadas, a reparação 
integral deve abranger todas as espécies de dano 
e formas de reparação, inclusive em caráter 
cumulativo. 

Basta remediação para uso declarado, com a 
redução das concentrações, sem necessidade de 
se contemplar danos interinos ou outras formas 
de reparação. 

Deve ser dada primazia às medidas de 
descontaminação (restauração/recuperação), as 
quais só́ podem ser afastadas diante de 
impossibilidade técnica, econômica e financeira, 
atestada por laudo elaborado por equipe 
multidisciplinar.  

É possível a utilização de técnicas de contenção, 
engenharia e controle institucional em 
substituição às técnicas de descontaminação. 
Basta redução dos contaminantes a níveis que não 
afetem a saúde humana. 

A reparação integral deve ser objetivo primeiro 
da gestão de áreas contaminadas. 

A reabilitação que garanta o uso pretendido do 
imóvel é o objetivo precípuo. 

CONCLUSÃO: A remediação para uso declarado e com base somente no afastamento do risco à 
saúde humana, conforme estabelecida nas diretrizes adotadas para o gerenciamento das 
contaminações do solo e aguas subterrâneas então conduzido, não atende aos princípios ambientais 
insculpidos no artigo nº 225 da Constituição Federal e na Lei Federal nº 6.938/81, e, em consequência, 
deve haver imposição de obrigação de fazer na execução de ações para a efetiva reparação integral 
dos danos ambientais, seja com a recuperação do meio ambiente degradado, seja com o pagamento 
em cumulação, se o caso, de compensação ambiental pelos danos ambientais irreversíveis, dando-se, 
sem prejuízo, privilégio às medidas voltadas à descontaminação, pois não se pode admitir, a princípio, 
outra forma de reparação ambiental que não reparação in natura e in situ.  

Fonte: (STEFANI, 2017). 

De forma resumida, a Reabilitação de Área Contaminada, executada como previsto na 

Resolução CONAMA ou legislação estadual, objetiva possibilitar o uso declarado ou futuro da 

área mediante a redução do risco à saúde humana, e a Reparação Integral do Dano Ambiental 

objetiva a restauração e recuperação do ecossistema afetado e indenizações pelos danos 

irreversíveis, moral coletivo e prejuízos a terceiros, conforme Constituição Federal e Lei 

Federal. (LUTTI, 2018) 

O Art. 225 da Constituição Federal assegura a todos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
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e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações.  

A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal no 6.938/81, tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional 

e à proteção da dignidade da vida humana, atendendo-se a determinados princípios, com 

destaque para o de número oito: recuperação de áreas degradadas. No seu Art.4º: 

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para 
o uso racional de recursos ambientais;  

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 
utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção 
do equilíbrio ecológico propicio à vida;  

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 
recursos ambientais com fins econômicos.  

Dessa forma, o MPSP entendeu que não se pode admitir, a princípio, outra forma de 

reparação ambiental que não seja a integral.  

As medidas de remedição para a remoção da massa de contaminantes, ou a 

descontaminação, até́ o retorno da qualidade natural ou a níveis que permitam a retomada das 

funções socioambientais dos bens a proteger – considerando além da saúde humana, o solo, o 

subsolo e as águas subterrâneas, são as que se aproximam da restauração e da recuperação 

ambiental. Os bens ambientais devem ser considerados no gerenciamento de áreas 

contaminadas concomitantemente à saúde humana, de modo que o retorno das funções 

ambientais deve ser objetivo prioritário e primeiro do gerenciamento. As medidas para a 

descontaminação, entendendo-se a restauração e recuperação, só podem ser descartadas quando 

comprovada a impossibilidade técnica, econômica e financeira atestada por laudo elaborado 

por equipe multidisciplinar. (STEFANI, 2017) 

Em consideração aos bens ambientais a se proteger, a Tese da Reparação Integral 

também considera necessária a realização de Avaliação de Risco Ecotoxicológico ou Avaliação 

de Risco Ecológico, que tem como objetivo verificar a ocorrência de risco a uma espécie, 

comunidade ou ecossistema, considerando os efeitos diretos e indiretos aos receptores 

ecológicos, conforme conceito estabelecido na DD nº 38/2017.   
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A própria DD nº 38/17 incluiu a necessidade de apresentação da Avaliação de Risco 

Ecológico nas etapas do gerenciamento de áreas contaminada. Ocorre que no Brasil ainda não 

existe uma metodologia consolidada ou regulamentada para a realização desse tipo de 

Avaliação de Risco, diferentemente do que ocorre com a Avaliação de Risco à Saúde Humana.  

A IT nº 39/17 também condicionou a apresentação da Avaliação de Risco Ecológico à 

existência de um bem natural a ser protegido, um ecossistema natural, por exemplo, como um 

fragmento de vegetação legalmente protegida. Tal situação não se aplica ao estudo de caso em 

tela. O empreendimento estudado está localizado em área urbana consolidada, fortemente 

antropizada. 

Aos danos tidos como irreversíveis, aplica-se a reparação por compensação e/ou 

indenização. Dessa forma, quando a restauração e a recuperação não são viáveis, o dano 

ambiental será reparado a partir de compensação e/ou indenização, conforme o caso. 

(STEFANI, 2017) 

Conforme MILARÉ (2016) a regra é buscar, por todos os meios razoáveis, ir além da 

ressarcibilidade (indenização) em sequência ao dano, garantindo-se a fruição do bem ambiental.  

Para LUTTI (2018), a remediação para o uso declarado é a primeira etapa da reparação 

do dano e deveria ser considerada como uma espécie do gênero reparação integral do dano 

ambiental. A Figura 55 ilustra este conceito. 

Figura 55 – Ilustração da tese da reparação integral. 

 
Fonte: (LUTTI, 2018). 
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A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente impõe ao poluidor e ao predador a 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados. Também define poluidor como sendo 

qualquer pessoa física ou jurídica, de Direito Público ou Privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 

Sendo a responsabilidade “propter rem”, a obrigação pela reparação do dano 

acompanha a coisa e não exige uma relação direta entre o causador do dano e a coisa. Portanto 

um proprietário que adquire um imóvel contaminado adquire também, todo o passivo 

ambiental, composto pelo conjunto de danos aos bens ambientais e pela obrigação de reparação 

integral daí́ decorrente. (STEFANI, 2017) 

Em outras palavras, a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da 

propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano. 

(STEFANI, 2017) 

Essa discordância de entendimentos entre os regulamentos estaduais que versam sobre 

o gerenciamento de áreas contaminadas e a tese da reparação integral do MPSP, já resultou na 

propositura de 41 Ações Civis Públicas e na instauração de dezenas de Inquéritos Civis somente 

na capital paulista. (STEFANI, 2017) 

Com o objetivo de homogeneizar o regime jurídico, atualmente controvertido, aplicável 

à gestão de áreas contaminadas urbanas, foi solicitado pelo MPSP a instauração de um Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)23. 

O IRDR pretendia que o poder judiciário, através da aceitação e julgamento do IRDR, 

reconhecesse a tese da reparação integral visando trazer maior segurança jurídica e isonomia, 

para que todas as áreas contaminadas estivessem sujeitas ao mesmo regramento. 

O IRDR não foi aceito. Os desembargadores admitiram, acertadamente, que não se pode 

generalizar o entendimento para todas as áreas contaminadas, uma vez que cada uma possui 

características e particularidades, não sendo cabível ou possível definir uma única forma para 

 

23   O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é instituto jurídico trazido pelo Novo 
Código de Processo Civil, nos artigos 976 até 987, sendo instaurado quando há em diversas demandas processuais, 
controvérsia sobre uma questão unicamente de direito que possa ofender a isonomia e a segurança jurídica. 
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se remediar ou tratar todas elas. Também foi definido que, se o MPSP entende que a legislação 

estadual não respeita integralmente a Constituição Federal, o instrumento adequado seria então 

uma ação de inconstitucionalidade e não um IRDR.24  O MPSP ainda não obteve êxito no 

judiciário nos casos levados a julgamento, mesmo assim algumas Ações resultaram na 

assinatura de novos TACs.   

A Tese da Reparação Integral, da forma como vem sendo aplicada, pune o 

empreendedor que se propõe a investir na reutilização de uma área contaminada. Não considera 

a localização da área sendo que o processo de urbanização de São Paulo, por si só, causou danos 

irreversíveis ao meio ambiente. Como definir o que é um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado em uma cidade como São Paulo? O passivo ambiental da área do Caso 2 estudado, 

por exemplo, foi resultante do processo de retificação do Rio Pinheiros, obra necessária para a 

geração de energia da cidade, que também permitiu o loteamento e ocupação de importantes 

bairros da cidade. Ou seja, de certa forma, o passivo ambiental desta área está diretamente 

ligado, ou é resultado direto, de políticas públicas que permitiram o desenvolvimento e 

crescimento do município.  

 Até dezembro de 2018, o empreendimento estudado permanecia embargado, 

aguardando a conclusão dos trâmites jurídicos das ações em curso. Todas os clientes que 

compraram os apartamentos foram ressarcidos com a devolução integral do valor pago com 

correção monetária, incluindo o valor da corretagem que é pago diretamente às imobiliárias no 

momento da compra. O empreendedor calcula prejuízo de mais de R$ 200 milhões de Reais. 

Os trabalhos para a reabilitação da área não foram concluídos devido ao embargo, e a área 

permanece sem uso.  

4.5.2.5 Observações gerais sobre o caso 

No contexto urbanístico, a mudança que houve nos projetos em 2010 melhorou 

significativamente a proposta do empreendimento com os planos urbanísticos existentes para a 

região, com diversidade de usos, mesclando uso residencial com uso comercial. Também 

propôs tipologias residenciais diversificadas e mais acessíveis. Se não tivesse sido embargado, 

 

24 Disponível em http://www.trenchrossi.com/importante-vitoria-em-irdr-sobre-areas-contaminadas/. 
Acesso em 02 de março de 2019. 
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a implantação do shopping center também traria para a região novas opções de lazer, serviços 

diversificados, e geração de empregos.  

A aquisição dos CEPACs para o desenvolvimento do empreendimento também 

contribuiu para a implementação dos projetos de mobilidade e produção de HIS previstos na 

OUCAE.  

No contexto ambiental, as investigações foram iniciadas antes do processo de 

licenciamento urbanístico e depois seguiram paralelamente, bem como os trâmites do 

licenciamento ambiental. A mudança no projeto também trouxe melhorias: a primeira versão 

contemplava movimentação no material depositado na área (lodo do rio Pinheiros) para 

implantação de um nível de subsolo. No novo projeto, todos os níveis de garagem serão em 

sobressolo, não havendo a necessidade de movimentação do material. Também foi possível e 

necessário o aprofundamento das investigações de metano, foram assim elaborados projetos 

detalhados de como serão os sistemas de exaustão de metano. E como as mudanças ocorreram 

em um novo momento da nossa sociedade, os projetos foram concebidos com uma preocupação 

muito maior com a sustentabilidade. 

O TAC assinado pelo empreendedor com o MPSP, apesar de ter sido firmado em 2008 

já previa, nas suas iniciais, a revitalização da função sócio ambiental do imóvel, compensação 

pelos danos ambientais irreversíveis ocorridos há anos e indenização à sociedade pelas 

contaminações.  

Os empreendimentos terão restrição ao uso da água subterrânea, à realização de 

escavações e terão que incluir no condomínio o custo com a manutenção e operação do sistema 

de exaustão de metano, que conforme apontado nos estudos das consultorias, poderá ser 

convertido para sistema passivo, ou seja, sem a necessidade de uso de exaustores, devido às 

baixas concentrações de metano encontradas nas investigações e nos testes pilotos dos sistemas 

projetados para os empreendimentos. 

4.5.3 Considerações gerais sobre os casos estudados 

Os dois casos estudados, dentro do contexto urbanístico, se mostraram relevantes para 

o desenvolvimento local, e alinhados com os objetivos e diretrizes das Operações Urbanas onde 

estão inseridos. Pode-se então dizer que, a reabilitação dessas áreas se mostra benéfica para o 
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desenvolvimento urbano sustentável do município de São Paulo, reutilizando áreas 

contaminadas para a produção de empreendimentos imobiliários, que atendem as necessidades 

do município.  

Um ponto importante quando tratamos da reabilitação de áreas contaminadas para a 

incorporação imobiliária, é que a remediação não é realizada nos prazos de uma indústria ou 

um posto de combustível, onde não existe pressa ou necessidade de ter a área apta para uso em 

curto prazo. Nos casos de reutilização para incorporação imobiliária, o Termo de Reabilitação 

da área é condição obrigatória para a obtenção do Habite-se, sem o qual, o empreendimento 

não pode ser repassado aos compradores. Dessa forma a remediação da área e as campanhas de 

monitoramento para encerramento, ocorrem, na maioria dos casos, no intervalo entre o 

lançamento do empreendimento para vendas e a fase de execução das obras.  

Outra informação importante, é que toda a etapa de Investigação Ambiental até a 

Avaliação de Riscos ocorre antes da aquisição da área. Para o incorporador é fundamental ter 

conhecimento da contaminação e do que será necessário para reabilitar a área, especialmente 

os custos e os prazos necessários para os procedimentos de remediação e monitoramento da 

área. O custo e o prazo da remediação influenciam diretamente na viabilidade do negócio.  

O Quadro 10 apresenta uma correlação entre as etapas do gerenciamento da 

contaminação com as etapas de desenvolvimento do empreendimento imobiliário, 

considerando as prerrogativas de aprovações e licenciamento no município de São Paulo.  
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Quadro 10 – As etapas do desenvolvimento imobiliário e do gerenciamento da área contaminada 

Desenvolvimento 
Imobiliário 

Gerenciamento da Área 
Contaminada Detalhamento 

Desenvolvimento do 
produto e projeto legal 

Elaboração do Plano de 
Intervenção  

Compatibilizar os detalhes 
construtivos do empreendimento com 
as intervenções necessárias para a 
remediação.  
 
Definição de cronograma. 

Aprovação urbanística do 
empreendimento 

Aprovação do Plano de 
Intervenção  

Aprovações na CETESB, DECONT e 
Secretaria de Licenciamento (Alvará 
de Aprovação e Execução), e demais 
licenciamentos aplicáveis ao 
empreendimento. 

Lançamento do 
empreendimento e vendas 

Controles institucionais - 
comunicação com cliente  

Comunicação sobre o passivo 
ambiental e o processo de reabilitação 
da área;  

Intervenção - Remediação  

Atividades para a remediação da área 
Acompanhamento da remediação 
Relatórios para a CETESB e 
DECONT 

Implantação do 
empreendimento - obras 

Intervenção - medidas de 
engenharia e segurança 
ocupacional 

Atividades de engenharia também 
voltadas à remediação.  
 
Controles de segurança e saúde do 
trabalhador.  
 
Monitoramento para Encerramento  

Monitoramento para 
encerramento 

Habite-se/Certificado de 
Conclusão 

Termo de Reabilitação 

Obtenção do termo de reabilitação 
que antecede o Habite-se e a entrega 
do condomínio.  
 
Comunicação nos manuais do 
empreendimento 

Fonte: Elaborado pela autora 

Também chama atenção o tempo necessário para o trâmite dos processos, até a 

aprovação do empreendimento, e como as etapas do licenciamento estão interligadas, o que 

confere maior segurança e garantia de que o imóvel não será ocupado, até que todos os 

procedimentos necessários para a reabilitação da área estejam, de fato, concluídos.  
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5 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Áreas contaminadas são a herança de um passado sem controles.  Foram anos e anos de 

ocupação do solo sem o ordenamento adequado e de desenvolvimento de atividades poluidoras 

sem o gerenciamento apropriado, que resultaram em áreas contaminadas que se concentram 

principalmente, nas antigas regiões predominantemente industriais do município.  As novas leis 

que regulamentam o uso e ocupação do solo no município de São Paulo, apontam para a 

necessidade de revitalização dessas regiões, substituindo as antigas atividades industriais por 

usos condizentes com a nova realidade: mais moradias e serviços.  

A reabilitação de áreas contaminadas torna-se uma necessidade para o 

redesenvolvimento dessas regiões, e o mercado imobiliário tem parte fundamental nesse 

processo, investindo na produção de novos empreendimentos que atendam às demandas do 

município, assim como reutilizando as áreas contaminadas para esse fim.  

 Podemos dizer que, nos últimos 30 anos, ocorreram no Brasil evoluções nos 

procedimentos técnicos, administrativos e legais para o gerenciamento das áreas contaminadas. 

O poder público se mobilizou e investiu na capacitação técnica dos seus profissionais o que 

permitiu a elaboração de normas, manuais, procedimentos, formulação de leis e decretos para 

criar o regramento necessário na condução dos processos de gerenciamento das áreas 

contaminadas. A CETESB, no estado de São Paulo, foi a precursora no tema em nível nacional 

e seus procedimentos servem para nortear órgãos ambientais dos outros estados do país.  

 Não obstante, o DECONT desempenha papel semelhante dentro do município de São 

Paulo, instrumentalizando outras secretarias com as informações necessárias para que o 

gerenciamento das áreas contaminadas seja inserido nas agendas das políticas públicas 

municipais.  

 O novo Plano Diretor do Município de São Paulo, norteou suas diretrizes rumo ao 

desenvolvimento sustentável, orientando o crescimento da cidade para as áreas urbanas já 

consolidadas e criando zonas para conter o espraiamento urbano rumo às áreas vegetadas e de 

proteção ambiental. Este crescimento intraurbano fomenta especialmente a implantação de 

novos usos e adensamentos em áreas que, no ordenamento passado, eram prioritariamente 

ocupadas por atividades industriais. Ao mesmo tempo, a CETESB estabeleceu as Regiões 

Prioritárias do município para o gerenciamento de áreas contaminadas, e não surpreende a 
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constatação de que estas regiões coincidem com as áreas do município com maiores incentivos 

ao adensamento, produção de novas moradias e implantação de novos usos. São áreas que 

historicamente foram os núcleos industriais de São Paulo, com localizações privilegiadas, 

urbanização consolidada e que, com o passar dos anos, foram sendo esvaziadas com a 

desativação de indústrias, crescendo a demanda por atividades comerciais, de serviços e novas 

moradias. 

  Torna-se assim evidente a necessidade, ou melhor, torna-se inevitável que terrenos 

industriais sejam reutilizados para a produção imobiliária. A criação de novas moradias, de 

novos edifícios corporativos e de serviços, depende da produção imobiliária. De fato, as 

incorporadoras imobiliárias são também as principais consumidoras dos CEPACs e das 

Outorgas Onerosas, de onde provém boa parte dos recursos necessários ao Município para 

investir em melhoramentos de infraestrutura e consolidação de planos urbanísticos nas regiões.  

 Os resultados apresentados neste trabalho mostram que o mercado imobiliário já é o 

maior “reutilizador” de áreas contaminadas no município e que a maioria dessas áreas 

reutilizadas eram ocupadas por atividades industriais, o que também confirma o esvaziamento 

industrial da cidade e a reocupação dessas áreas com novos usos, caminhando para a 

transformação urbanística desejada.  Os bairros Ipiranga, Mooca, Santo Amaro, Barra Funda, 

Lapa, Tatuapé, Itaim e Campo Grande são os que mais concentram as áreas reutilizadas, ou em 

reutilização, pelo mercado imobiliário. 

 A maior parte dos investimentos para a reabilitação e reutilização de áreas contaminadas 

são da inciativa privada, ainda que boa parte das áreas contaminadas não tenham sido originadas 

por empresas privadas.  A omissão do poder público e ações do poder público, também 

resultaram em áreas contaminadas a exemplo das áreas das várzeas dos rios Tietê e Pinheiros. 

Para que as áreas resultantes da retificação dos rios pudessem ser loteadas e ocupadas, foram 

promovidos extensos aterramentos com os mais diversos tipos de materiais e resíduos. 

Frequentemente, os terrenos nessas regiões são caracterizados com contaminações difusas, 

tanto no solo como na água subterrânea, sem que tenha sido fixada uma atividade 

potencialmente poluidora nesses terrenos. A contaminação encontrada nesses imóveis está 

diretamente relacionada à ação do poder público para o desenvolvimento do município.  

Pela nossa legislação, o atual proprietário do imóvel é o responsável legal pela 

reabilitação da área, mesmo não tendo sido ele, o causador da poluição. Indo um pouco além, 
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o Ministério Público, ainda demanda do responsável, a reparação integral do dano, e o 

pagamento  de indenizações à sociedade por aquela contaminação que, por questões técnicas 

ou econômicas, remanescer no solo ou na água subterrânea do terreno. Em outras palavras, um 

empreendedor que adquire uma área contaminada e se propõe a investir para reabilita-la, ainda 

está sujeito à penalidades por um crime que ele não cometeu.  

É claro que existem muitas áreas contaminadas, resultado da irresponsabilidade e 

negligência, aplicando-se integralmente o princípio do poluidor-pagador e da responsabilização 

civil pelo dano causado, e seria justo exigir deste poluidor as indenizações por passivos ou 

contaminantes que restarão na área para as futuras gerações. 

 Para investir em uma área contaminada com o objetivo de implantar um 

empreendimento imobiliário, o ônus e o prazo para a remediação da área são somados ao valor 

do imóvel e ao custo para a realização do empreendimento, e são considerados na viabilidade 

do negócio.  A insegurança jurídica e ao nível de exigência, em especial pela tese da Reparação 

Integral defendida pelo Ministério Público, pode tornar inviável a participação do mercado 

imobiliário, em um momento em que a reutilização de áreas contaminadas se torna fundamental 

para o desenvolvimento urbano sustentável do município.  

Nesse caso resta a dúvida se a atuação do Ministério Público estaria sendo realmente 

benéfica ao meio ambiente ou prejudicial para a reabilitação e reutilização de áreas 

contaminadas.  Os resultados dessa atuação poderiam ainda impactar o desenvolvimento urbano 

de determinadas regiões do município, que dependem da reutilização de áreas contaminadas.  

As experiências internacionais observadas, em especial nos Estados Unidos, nos 

mostraram que o sucesso dos programas para a revitalização de brownfields, somente foi 

possível com a criação de fundos que serviram, num primeiro momento, para o gerenciamento 

de áreas órfãs e, num segundo momento, com a criação de produtos de financiamento para 

empreendedores que se propunham a investir no gerenciamento e reutilização de áreas 

degradadas. Ainda para atrair investimentos para a reutilização de áreas degradadas, foi 

fundamental a flexibilização legal das questões relacionadas à responsabilização civil pelo dano 

ambiental. Os programas criados, em nível federal foram abraçados por Estados que 

desenvolveram seus próprios programas de incentivo e apoio técnico a estes empreendedores. 

Não se obriga a reparação integral do dano, o que se almeja é reintegrar a área degradada ao 

tecido urbano, com a implantação de empreendimentos que atendam às necessidades da 
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comunidade, de modo seguro e sustentável. A reutilização de áreas contaminadas se mostra 

como um dos instrumentos possíveis para atingir esse objetivo.  

Os casos que foram estudados permitiram compreender como o processo do 

desenvolvimento imobiliário e as etapas do gerenciamento da área contaminada se conversam, 

especialmente quanto aos trâmites para as aprovações. A emissão da licença urbanística para 

aprovação e execução do empreendimento depende da manifestação do órgão ambiental 

aprovando as intervenções que serão realizadas na área, e o mesmo ocorre com o Certificado 

de Conclusão (Habite-se) que só é emitido após a manifestação da CETESB e do DECONT, 

comprovando que todas as intervenções aprovadas foram executadas. Essa inter-relação entre 

os órgãos ambientais e urbanísticos é fundamental para assegurar a reutilização segura de áreas 

contaminadas. 

Os dois casos também refletem bem a questão dos vazios urbanos e terrenos 

subutilizados que não cumprem com a sua função social, localizados em regiões importantes 

do Município. Os projetos propostos pelos empreendimentos estão alinhados tanto com as 

diretrizes de desenvolvimento das Operações Urbanas onde se inserem, quanto com o novo 

Plano Diretor nas Macroáreas e Macrozonas onde se encontram.  

Também com os estudos foi possível verificar que a reutilização de uma área 

contaminada é um processo moroso, complicado e de alto custo. Nos casos estudados foram 

necessários anos de estudos ambientais e tramites administrativos nos órgãos públicos, para que 

se chegasse à aprovação dos empreendimentos.  

Ao verificarmos as imagens dos empreendimentos construídos em áreas reutilizadas, 

apresentados nos Apêndices 2 e 3, observamos que a grande maioria não são prédios e 

condomínios voltados para o mercado popular, isso porque os custos envolvidos no processo 

de gerenciamento da área são altos e precisam ser absorvidos pela incorporadora dentro do 

valor de venda dos imóveis no mercado. Incentivos para a reutilização de áreas, visando a 

produção de habitações populares, poderiam contribuir para a diminuição do déficit de oferta 

deste produto em regiões mais centralizadas no município.  

Os riscos à saúde humana, associados às áreas contaminadas, se concretizam somente 

quando não existe o gerenciamento adequado da área. No caso de empreendimentos 

imobiliários, todas as etapas do processo de reabilitação para a eliminação das vias de exposição 

aos riscos, são realizadas durante as obras ou no período que antecede as obras. O controle 
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também é realizado para resguardar a saúde dos trabalhadores envolvidos nas atividades de 

remediação, ou que tenham contato com solo e água contaminados, ou expostos à vapores. A 

segurança do trabalhador também é objeto de análise do órgão ambiental e deve ser comprovada 

ao longo de todo o processo.   

A existência de áreas contaminadas órfãs, é um fator ainda mais grave à medida em que 

essas áreas podem ser invadidas e ocupadas, sem qualquer tipo de gerenciamento prévio, 

colocando em risco a saúde de populações já em situação de vulnerabilidade. A falta de 

gerenciamento do passivo nessas áreas, também pode se agravar com o tempo e afetar áreas do 

entorno, também expondo a riscos as populações vizinhas. Políticas públicas voltadas para o 

gerenciamento de áreas contaminadas, não devem ser vistas apenas como necessárias do ponto 

de vista ambiental e urbanístico, mas também para salvaguardar a saúde pública.  

A metodologia para a reutilização de áreas contaminadas estabelecida legalmente em 

São Paulo, é utilizada em diversos países há muito mais tempo, tem se mostrado segura e 

adequada, e figura como um importante instrumento para a requalificação e reinserção 

urbanística. As melhorias advindas da reutilização são observadas dentro de um contexto 

regional e não somente local. 

São Paulo é uma cidade que há muito tempo perdeu suas características naturais: sua  

ocupação seguiu padrões de consumo e de produção que infelizmente, não consideravam 

controle ambiental ou as necessidades sociais como parte das suas premissas. Temos hoje a 

oportunidade de tentar preservar o que ainda resta dos greenfields da cidade, concentrando o 

desenvolvimento urbano nas regiões consolidadas. A reutilização de áreas contaminadas é um 

instrumento importante  no desenvolvimento urbano sustentável tão necessário para atender as 

demandas sociais, econômicas e melhorar a qualidade ambiental do município de São Paulo.   

 

 

 

 



 
 

 

185 

 

6 REFERÊNCIAS 

ANDRADE, A. Comunicação ambiental na década de 1960: o pioneiro "Boletim CICPAA". 
GT Comunicação e Saúde do PENSACOM BRASIL 2017. São Paulo, 2017. 

ARCADIS HIDROAMBIENTE. Avaliação ambiental preliminar (Fase I). São Paulo, 2007. 

BEARDEN, D. Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability 
Act: A Summary of Superfund Cleanup Authorities and Related Provisions of the Act. 
Congressional Research Service Report, 2012. 

BEINS, K., & LESTER, S. Superfund: Polluters pay so children can play. 35th Anniversary. 
Center for Health, Environment & Justice: Virginia, 2015. 

BETIOL, L. S. Responsabilidade Civil e proteção ao meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 
2010.  

BIDERMAN, C., ACOSTA, C., RAMOS, F., HIROMOTO, M., TERENTIM, G., & 
CALDEIRA, J. Morar longe: o Programa Minha Casa Minha Vida e a expansão das Regiões 
Metropolitanas. São Paulo: INSTITUTO ESCOLHAS, 2019. Disponível em: 
http://www.escolhas.org/morar-longe-minha-casa-minha-vida-e-expansao-das-metropoles/. 
Acesso em janeiro de 2019. 

BOLEN, E., BROWN, K., KIERNAN, D., & KONSCHNIK, K. Smart Growth: A reveiw of 
programs state by state. Hastings Environmental Law Journal, v.8, n.2, p. 145-233, 2002. 

BONAMETTI, J. H. Paisagem urbana bases conceituais e históricas. Terra e Cultura, n. 38, 
p.107-123, 2004. 

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 02 de setembro de 1981. 

BRASIL. Constituição Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 06, de outubro de 1988.  

BRASIL. Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III 
e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 de julho de 2000.  

BRASIL. Lei nº 10.257 – Estatuto da Cidade, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os Arts. 
182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Estabelece as diretrizes gerais da política urbana e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 de julho de 2001.  



 
 

 

186 

 

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 03 de agosto de 2010.  

BRASIL. Projeto de Lei nº 2732, de 2 de agosto de 2010. Estabelece diretrizes para a 
prevenção da contaminação do solo, cria a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
sobre Substâncias Perigosas e o Fundo Nacional para a Descontaminação de Áreas Órfãs 
Contaminadas e altera art. 8º da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=527624. Acesso 
em fevereiro de 2019. 

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 17 de março de 2015. 

CARMONA, P. C. Qualidade de vida e principios do direito urbanistico. Em L. L. ROCHA, 
Urbanismo e Saúde Ambiental. p. 152. Brasília, DF.: Gazeta, 2015. 

CASIMIRO, P. C. Estrutura, composição e configuração da paisagem: conceitos e principios 
para a sua quantificação no âmbito da ecologia da paisagem. Revista portuguesa de estudos 
regionais, n. 20, p. 75-99, 2009. 

CASTILHO, J. C.. A história da Represa Billings e o ABC das águas. São Paulo. 1997. 
Disponível em: https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/24D00015.pdf. 
Acesso em dezembro de 2018.   

CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Manual 
de gerenciamento de áreas contaminadas. São Paulo: CETESB/GTZ, 2001. Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/manual-de-gerenciamento-de-areas-
contaminadas/. Acesso em junho de 2017. 

CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Relação 
de áreas contaminadas de 2002 a 2017. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/areas-
contaminadas/relacao-de-areas-contaminadas/. Acesso em julho de 2018.  

CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Guia 
para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis. 2003. Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/camaras-ambientais/wp-
content/uploads/sites/21/2013/12/guia_aval_pot_con_imoveis.pdf. Acesso em maio de 2019. 

CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
Ambiental Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007 (revogada). 
Dispõe sobre o procedimento para gerenciamento de áreas contaminadas. 2007.  

CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Texto 
Explicativo Relação de áreas contaminadas e no Estado de São Paulo. Diretoria de Controle 
e Licenciamento Ambiental, 2017. 



 
 

 

187 

 

CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Decisão 
de Diretoria nº 256/2016/e, de 22 de novembro de 2016. Dispõe sobre a aprovação dos 
“Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2016a” e dá 
outras providências.  

CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Decisão 
de Diretoria nº 038/2017/C de 07 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre o procedimento para 
gerenciamento de áreas contaminadas. 

CETESB – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 
Instrução Técnica nº 039/2017 de dezembro de 2017. Disponível em 
https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/wp-
content/uploads/sites/17/2017/12/IT39_2017_Vers%C3%A3o-Final_05dez17-PE.pdf. Acesso 
em agosto de 2018. 

CONAMA - CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 
420, de 28 de dezembro de 2009. 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. 
Diário Oficial da União, Brasília, nº 249, 30 de dezembro de 2009.  

CONAMA - CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 
460, de 28 de dezembro de 2009. Altera a Resolução CONAMA n o 420, de 28 de dezembro 
de 2009, que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à 
presença de substâncias químicas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 
30 dez. 2013. 

COSTA, H. S. Desenvolvimento sustentável: uma contradição em termos? Revista Brasileira 
de Estudos Urbanos e Regionais [Online], N.2, pp. 55-71, 1999. Disponível em 
http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/37/0. Acesso em maio de 2018. 

CUNHA, R.C.A. Avaliação de risco em áreas contaminadas por fontes industriais desativadas: 
estudo de caso. Tese (Doutorado em Geociências). Instituto de Geociências, Universidade de 
São Paulo. São Paulo, 1997.  

DWYER, S. NYC: Champion for affordable housing developments. Disponível em The New 
York City Partnership: https://nycbrownfieldpartnership.org/nyc-champion-for-affordable-
housing-developments/.Acesso em janeiro de 2019 

EISEN, J. B. Brownfield policies for susteintable cities. Duke Environmental Law & Policy 
Forum, 9, pp. 187-229, 1999. 

ESSOKA, J. D. The gentrifying effects of brownfields redevelopment. The Western Journal 
of Black Studies. v.34, n.3, p. 299-315, 2010. 

FIORILLO, C. P., MORITA, D. M., & FERREIRA, P. Licenciamento ambiental. 2 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. 



 
 

 

188 

 

GAIA CONSULTORIA AMBIENTAL. Resumo dos Estudos de Avaliação Ambiental e 
Geológico-Geotécnica de Área dos Bota-Foras 7 e 8. São Paulo, 2003  

GEOINTEGRA ENGENHARIA AMBIENTAL. Investigação confirmatória da qualidade 
do solo e água subterrânea. São Paulo, 2009. 

GLOEDEN, E. Gerenciamento de áreas contaminadas na bacia hidrográfica do Reservatório 
Guarapiranga. 1999. Tese (Doutorado em Recursos Minerais e Hidrogeologia). Instituto de 
Geociências da Universidade de São Paulo, Sâo Paulo, 1999. 

GROSTEIN, M. D. Metropole e expansão urbana a persistência de processos ïnsustentáveis. 
São Paulo em Perspectiva, v.15, n.1, p. 13-19, 2001. 

GÜNTHER, W.M.R. Áreas contaminadas no contexto da gestão urbana. São Paulo em 
Perspectiva, v.20, n.2, p. 105-117, 2006.  

HOMBRE - HOLISTIC MANAGEMENT OF BROWNFIELD REGENERATION. 
HOMBRE’s Role in Brownfields Management and Avoidance. 2014. Disponível em 
http://www.zerobrownfields.eu/quicklinks/HOMBRE_Broschure_2014_FINAL.pdf.  Acesso 
em Nov/2018. OK 

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. A Produção imobiliária e a 
reabilitação de áreas contaminadas: contratação de serviços, responsabilidades legais e 
viabilidade de empreendimentos. São Paulo: IPT, 2018. Disponível em: 
http://www.ipt.br/banco_arquivos/1685-
producao_imobiliaria_reabilitacao_areas_contaminadas_revisada.pdf. Acesso em out/2018.  

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Relatório nº 20.711 - Retirada de 
amostras deformadas de solos do leito do Rio Pinheiros e realização de ensaios geotécnicos 
de laboratório sobre o material de assoreamento. São Paulo: IPT, 1984.   

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Relatório n. 30.796 - Anexo A - 
Caracterização dos materiais dragados e das áreas para disposição final. Institutos de 
Pesquisa Tecnológicas. São Paulo: IPT, 1992.  

LAJUT, J. Análise do impacto do novo plano diretor estratégico da cidade de são paulo no 
planejamento de produtos residenciais. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia) -  
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.   

LEITE, C. Cidades sustentáveis? Desafios e oportunidades. ComCiências [online]. n.118, pp. 
0-0, 2010. Disponível em: 
http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
76542010000400008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em setembro de 2017. 

LOURES, L. Post-industrial landscapes as drivers for urban redevelopment: Public versus 
expert perspectives towards the benefits and barriers of the reuse of post-industrial sites in urban 
areas. Habitat International. n. 45, pp. 72-81, 2014 



 
 

 

189 

 

LUTTI, J. I.. Áreas contaminadas responsabilidade e recomposição. In: Escola Paulista de 
Magistratura,13 de novembro de 2018. São Paulo, 2018. 

LUTTI, J. I. Legislação Ambiental. In: MBA em Gestão de Áreas Contaminadas, 
Desenvolvimento Urbano Sustentável e Revitalização de Brownfields, agosto de 2018. São 
Paulo, 2018. 

MARKER, A. A reabilitação de áreas urbanas degradadas. Políticas, instrumentos e incentivos 
no cenário internacional. Projeto Gestão Ambiental Urbana - PROGAU. Relatório de 
consultoria 01/01. São Paulo, 2003. 

MARKER, A. Manual: Revitalização de áreas degradadas e contaminadas (brownfields) na 
América Latina. São Paulo: SVMA, 2003. 

MARKER, A., NIETERS, A., RAYMUNDO, S., HASHIMOTO, C., & CARNEIRO, J. B. 
Avaliação ambiental de terrenos com potencial de contaminação: gerenciamento de riscos em 
empreendimentos imobiliários. Brasilia: CEF, 2010.  
Disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/desenvolvimento-urbano-gestao-
ambiental/GuiaCAIXA_web.pdf. Acesso em outubro de 2018. 

MATTEI, J. F. Revitalização de brownfields : da aplicação do princípio da função 
socioambiental da propriedade ao gerenciamento de áreas contaminadas ou suspeitas de 
contaminação. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Caxias do Sul, Programa de Pós-
Graduação em Direito. Caxias do Sul, 2010.  

MILARE, E. Reação jurídica à danosidade ambiental: contribuição para o delineamento de um 
microssistema de responsabilidade. 2016. Tese (Doutorado em Direito). Pontificia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

MORINAGA, C. M. Áreas contaminadas e a construção da paisagem pós-industrial na cidade 
de São Paulo. 2013. Tese (Doutorado em Paisagem e Ambiente). Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO – MPSP. Termo de Ajustamento de Conduta - 
TAC - Inquerito Civil Público nº 249/05. São Paulo, 2008. 

MINISTERIO DA SAUDE – MS. Diretrizes para elaboração de estudo de avaliação de risco à 
saúde humana por exposição a contaminantes químicos. Brasília, 2010. Disponível em: 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/06/Avaliacao-de-Risco---
Diretrizes-MS.pdf. Acesso em julho de 2018. 

NADALIN, V.; IGLIORI, D. Espraiamento urbano e periferização da pobreza na região 
metropolitana de São Paulo: evidências empíricas. EURE (Santiago), Santiago, v. 41, n. 124, 
2015, p. 91-111.  

PREUß, T.; FERBER, U. Circular Flow Land Use Management: New Strategic, Planning and 
Instrumental Approaches for Mobilisation of Brownfields. Berlim: Deutsches Institut für 



 
 

 

190 

 

Urbanistik, 2006. Disponível em: 
http://www.udrzitelnavystavba.cz/WP1_papers/01_Ferber.pdf. Acesso em março de 2017.  

RAMIRES, J. Z. Áreas contaminadas e os riscos socioambientais em São Paulo. 2008. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas do Departamento 
de Geografia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008. 

ROCHA, C. D. Cidades sustentáveis: preservação do cerrado no perímetro urbano do Distrito 
Federal de acordo com a Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001. In L. L. ROCHA, Urbanismo 
e saúde ambiental. p. 152. Brasilia, DF: Gazeta Juridica, 2015. 

SANCHEZ, L. E. Desengenharia: O passivo ambiental na desativação de 
empreendimentos industriais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2001. 

SÁNCHEZ, L.E. Revitalização de áreas contaminadas. In: MOERI, E.; COELHO, R.; 
MARKER, A. (eds). Remediação e revitalização de áreas contaminadas – Aspectos 
técnicos, legais e financeiros – Experiências nacionais e internacionais. São Paulo: Signus, 
2004, p. 79-90.  

SANTOS, L. D., & MARTINS, I. A qualidade de vida urbana: o caso da cidade do Porto. 
Universidade do Porto, Faculdade de Economia. Porto, 2002. Disponível em: 
https://ideas.repec.org/p/por/fepwps/116.html. Acesso em: janeiro de 2019. 

SÃO PAULO (Estado). Lei Estadual nº 2.182, de 23 de julho de 1953. Estabelece normas 
tendentes a evitar a contaminação e poluição das águas litorâneas ou interiores, correntes ou 
dormentes, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 25 de julho de 1953.  

SÃO PAULO (Estado). Lei Estadual nº 10.107, de 08 de maio de 1968. Dispõe sobre a criação 
do Fundo Estadual de Saneamento Básico e dá outras providências. Diário Oficial do Estado, 
São Paulo, 08 de maio de 1968a.  

SÃO PAULO (Estado). Decreto Estadual nº 50.079, de 24 de julho de 1968. Dispõe sobre a 
constituição do Centro Tecnológico de Saneamento Básico, prevista na Lei estadual nº 10.107, 
de 8 de maio de 1968, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 24 de 
julho de 1968b.  

SÃO PAULO (Estado). Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976. Dispõe sobre o controle 
da poluição do meio ambiente. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 01 de junho de 1976a.  

SÃO PAULO (Estado). Decreto Estadual n.º 8.468, de 8 de setembro de 1976. Aprova o 
Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle 
da poluição do meio ambiente. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 09 de setembro de 1976b. 



 
 

 

191 

 

SÃO PAULO (Estado). Lei Estadual n.º 9.509, de 20 de março de 1997. Dispõe sobre a 
Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Diário 
Oficial do Estado, São Paulo, 20 de março de 1997. 

SÃO PAULO (Estado). Lei Estadual nº 9.999, de 09 de junho de 1998. Altera a Lei n.º 9.472, 
de 30 de dezembro de 1996, que disciplina o uso de áreas industriais. Diário Oficial do Estado, 
São Paulo, 10 de junho de 1998. 

SÃO PAULO (Estado). Decreto Estadual nº 47.397, de 4 de dezembro de 2002. Dá nova 
redação ao Título V e ao Anexo 5 e acrescenta os Anexos 9 e 10, ao Regulamento da Lei n.º 
997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n.º 8.468, de 8 de setembro de 1976, que 
dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. Diário Oficial do Estado, 
São Paulo, 05 de dezembro de 2002a. 

SÃO PAULO (Estado). Decreto Estadual nº 47.400, de 04 de dezembro de 2002. 
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. Diário 
Oficial do Estado, São Paulo, 05 de dezembro de 2002b. 

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009. Dispõe sobre diretrizes e 
procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e 
dá outras providências correlatas. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 8 de julho de 2009.  

SÃO PAULO (Estado). Decreto Estadual n.º 57.843, de 07 de março de 2012. Declara de 
utilidade pública, para fins de desapropriação, ocupação temporária ou instituição de servidões, 
imóveis localizados no Município e Comarca de São Paulo, necessários à Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 08 de março de 
2012. 

SÃO PAULO (Estado). Decreto Estadual nº 59.263, de 5 de junho de 2013. Regulamenta a 
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, e dá providências 
correlatas. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 6 de junho de 2013. 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 11.426, de 18 de outubro de 1993. Cria a Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA; cria o Conselho Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES, e dá outras providências. Diário Oficial 
Cidade de SP, em 18 de outubro de 1993. 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 11.774, de 18 de maio de 1995. Estabelece diretrizes e 
mecanismos para a implantação da Operação Urbana Água Branca. Define programa de 
melhorias previsto para a área objeto da Operação, e dá outras providências. Diário Oficial 
Cidade de SP, em 19 de maio de 1995. 



 
 

 

192 

 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 13.260, de 28 de dezembro de 2001. Estabelece diretrizes 
urbanísticas para a área de influência da atual Avenida Água Espraiada, de interligação entre a 
Avenida Nações Unidas (Marginal do Rio Pinheiros) e a Rodovia dos Imigrantes, cria 
incentivos por meio de instrumentos de política urbana para sua implantação, institui o Grupo 
de Gestão, e dá outras providências. Diário Oficial Cidade de SP, em 29 de dezembro de 2001. 

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 42.319, de 21 de agosto de 2002. Dispõe sobre 
diretrizes e procedimentos relativos ao gerenciamento de áreas contaminadas no Município de 
São Paulo. São Paulo. Diário Oficial Cidade de SP, em 22 de agosto de 2010. 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002. Plano Diretor 
Estratégico. Diário Oficial Cidade de SP, em 14 de setembro de 2002. 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 13.564, de 24 de abril de 2003. Dispõe sobre a aprovação 
de 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, e dá 
outras providências. Diário Oficial Cidade de SP, em 24 de abril de 2003. 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.098, de 05 de janeiro de 2010. Obriga o poder executivo 
municipal a publicar na imprensa oficial ou disponibilizar no site oficial da prefeitura relatório 
das áreas contaminadas do município de São Paulo. Diário Oficial Cidade de SP, em 06 de 
janeiro de 2010. 

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 51.436, de 26 de abril de 2010. Regulamenta a Lei nº 
15.098, de 5 de janeiro de 2010, que obriga o poder executivo a publicar na imprensa oficial ou 
disponibilizar no site oficial da prefeitura relatório das áreas contaminadas do município de São 
Paulo. Diário Oficial Cidade de SP, em 27 de abril de 2010. 

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 53.364, de 17 de agosto de 2012. Confere nova 
regulamentação à Lei nº 13.260, de 28 de dezembro de 2001, que aprova a Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 15.416, de 22 de 
julho de 2011, e nº 15.519, de 29 de dezembro de 2011; revoga os Decretos nº 44.845, de 14 de 
junho de 2004, nº 47.316, de 26 de maio de 2006, nº 51.277, de 4 de fevereiro de 2010, nº 
51.914, de 9 de novembro de 2010, nº 52.879, de 27 de dezembro de 2011, bem como os artigos 
77 a 81 do Decreto nº 50.995, de 16 de novembro de 2009. Diário Oficial Cidade de SP, em 17 
de agosto de 2012. 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 15.893, de 07 de novembro de 2013. Estabelece novas 
diretrizes gerais, específicas e mecanismos para a implantação da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca e define programa de intervenções para a área da Operação; revoga 
a Lei nº 11.774, de 18 de maio de 1995, e altera a redação do § 2º do art. 3º da Lei nº 15.056, 
de 8 de dezembro de 2009. Diário Oficial Cidade de SP, em 07 de novembro de 2013 

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 55.036, de 15 de abril de 2014. Introduz alterações no 
Decreto nº 32.329, de 23 de setembro de 1992, que regulamenta o Código de Obras e 
Edificações, e estabelece providências correlatas; altera os Decretos nº 54.213, de 14 de agosto 
de 2013, e nº 44.667, de 26 de abril de 2004. Diário Oficial Cidade de SP, em 15 de abril de 
2014. 



 
 

 

193 

 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. Aprova a Política de 
Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a 
Lei nº 13.430/2002. Diário Oficial Cidade de SP, em 31 de julho de 2014. 

SÃO PAULO (Município). Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016. Disciplina o parcelamento, 
o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a Lei nº 16.050, de 31 
de julho de 2014 - Plano Diretor Estratégico (PDE). Diário Oficial Cidade de SP, em 22 de 
março de 2016a. 

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 57.377, de 11 de outubro de 2016. Estabelece 
disciplina específica de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como normas edilícias para 
Habitação de Interesse Social, Habitação de Mercado Popular, além de Empreendimento de 
Habitação de Interesse Social, Empreendimento de Habitação de Mercado Popular e 
Empreendimento em Zona Especial de Interesse Social, nos termos das Leis nº 16.050, de 31 
de julho de 2014 - PDE, e nº 16.402, de 22 de março de 2016 - LPUOS. Diário Oficial Cidade 
de SP, em 11 de outubro de 2016b. 

SÃO PAULO (Município). Decreto nº 57.565, de 27 de dezembro de 2016. Regulamenta 
procedimentos para a aplicação da Quota Ambiental, nos termos da Lei nº 16.402, de 22 de 
março de 2016. Diário Oficial Cidade de SP, em 27 de dezembro de 2016c. 

SCHWEIGERT, L. R. Sustentabilidade ambiental da cidade : da formação do conceito às 
políticas urbanas. 2013. São Paulo: Tese (Doutorado - Área de Concentração: Planejamento 
Urbano e Regional) – FAUUSP. 

SEPE, P. M., & SILVA, F. A.. Revitalização de áreas contaminadas no município de São Paulo. 
Em V. autores, Remediação e revitalização de áreas contaminadas: aspectos técnicos, 
legais e financeiros. p. 43-52. São Paulo: Signus Editora, 2004. 

SILVA, A.C.M.A. A importância dos fatores ambientais na reutilização de imóveis 
industriais em São Paulo. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2002. 

SIMON, J. A. “Editor's perspective: Green and sustainable remediation, Fad or revolution?”. 
Remediation Journal, v.21. n.1, p.1-8, 2010 

SMA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Resolução 
SMA nº 10, de 08 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre a definição das atividades potencialmente 
geradoras de áreas contaminadas. Diário Oficial do Estado de São Paulo de 10 de fevereiro de 
2017, Seção I pág 43. 

SMA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Resolução 
SMA nº 11, de 08 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre a definição das regiões prioritárias para 
a identificação de áreas contaminadas. Diário Oficial do Estado de São Paulo de 10 de fevereiro 
de 2017, Seção I pág 43. 

SOUZA, C.. Policy performance and brownfiel redevelopment in Milwaukee, Winsconsin. The 
Professional Geographer, v.57, n.2, p. 312-327, 2005 



 
 

 

194 

 

SPINOLA, A. S. Inserção das áreas contaminadas na gestão municipal: desafios e tendências. 
2011. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo. São Paulo, 2011.  

STEFANI, M. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Processo 2116110-
58.2017.8.26.0000. 85p. São Paulo. Ministério Público. 22 de junho de 2017. 

SVMA - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE. Manual: Promovendo a 
comunicação e a participação social e institucional no planejamento urbano. São Paulo: 
ICLEI, 2012. 

SVMA - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE. (2012). Planejamento urbano 
integrado e participação social na recuperação e reintegração de áreas degradadas – lições 
aprendidas do Projeto Piloto INTEGRATION na região Mooca-Vila Carioca (1.ed ed.). São 
Paulo: ICLEI - BRASIL. 

TEIXEIRA, C. E., MOTTA, F. G., & MORAES, S. L. Panorama GAC - Mapeamento da 
cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas. São Paulo: IPT, 2016 

THORNTON, G., FRANZ, M., EDWARDS, D., PAHLEN, G., & NATHANAIL, P. The 
challenge of sustainability: incentives for brownfield regeneration in Europe. Environmental 
Science & Policy. v.10, p. 116-134, 2007. 

USEPA - UNITED STATE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Superfund 
history. Disponível em: https://www.epa.gov/superfund/superfund-history. Acesso em 28 de 
janeiro de 2019. 

VALENTIM, L. S. O. Requalificação urbana em áreas de risco à saúde devido à 
contaminação do solo por substâncias perigosas: um estudo de caso na cidade de São Paulo. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.  

VALENTIM, L. S.. Sobre a produção de bens e males nas cidades: estrutura urbana e 
cenários de risco à saúde em áreas contaminadas da Região Metropolitana de São Paulo. 
2010. Tese (Doutorado - Planejamento Urbano e Regional) – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

VITALE, L. Áreas industriais na orla ferroviária: valorização imobiliária ou valor 
urbano? 2013. São Paulo: Tese (Doutorado - Planejamento Urbano e Regional) – Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL – WALM. Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. São Paulo, 2014.  

 



195 
 

 

APÊNDICE 1  

GUIA ORIENTADOR 



 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia Orientador 

 

 

Incorporação Imobiliária 

em áreas contaminadas: 

o que você precisa 

saber? 

 
Autora: Ana Paula Dominguez da Costa 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 

 



 197 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 

 

Áreas contaminadas são problemas comuns a toda grande cidade, e suas origens 

podem estar associadas às atividades industriais, postos de combustíveis, 

acidentes ambientais, disposição de resíduos, armazenamento e manipulação 

de produtos químicos.  

 

São áreas onde comprovadamente existe a presença de produtos químicos, no 

solo, na água subterrânea ou na forma de vapores. O grande problema das áreas 

contaminadas acontece quando essas substâncias estão em concentrações que 

possam oferecer riscos à saúde das pessoas ou ao meio ambiente.  

 

Mas isso não quer dizer que uma área contaminada seja algo sem solução. Pelo 

contrário. A Companhia Ambiental de São Paulo – CETESB se especializou no 

assunto e desenvolveu o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

baseada nas melhores práticas internacionais, e atua ativamente na atualização 

das diretrizes, para garantir a melhor condução dos processos, gerenciamento 

adequado das áreas contaminadas, preservar a saúde da população e a 

qualidade ambiental. 

 

O objetivo deste Guia, é trazer um pouco das informações necessárias para a 

compreensão do processo de gerenciamento, e algumas particularidades 

específicas sobre a reutilização de áreas contaminadas para a implantação de 

empreendimentos imobiliários, no município de São Paulo.  
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2. LEGISLAÇÕES PARA CONSULTA 
 

 

FEDERAL 

o Resolução CONAMA nº 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. 
 

o Resolução CONAMA nº 460/13 - Altera a Resolução no 420, de 28 de 

dezembro de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, que 

dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à 

presença de substâncias químicas e dá outras providências.  

 

ESTADUAL – SÃO PAULO 

o Lei nº 13.577/09 – Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a 

proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá 

outras providencias correlatas. 

 

o Decreto nº 59.263/13 - Regulamenta a 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, e dá providências correlatas 

 

o Decisão de Diretoria nº 038/2017/C - Dispõe sobre a aprovação do 
“Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas 
Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas” e estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental”, em função da 
publicação da Lei Estadual nº 13.577/2009 e seu Regulamento, aprovado por 
meio do Decreto nº 59.263/2013, e dá outras providências.  
 

o Instrução Técnica nº 039/2017 – Apresenta os tramites administrativos e 
as atribuições referentes à aplicação do Procedimento para a Proteção da 
Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas, Procedimento para 
Gerenciamento de Áreas Contaminadas e Diretrizes para o Gerenciamento de 
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Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental, aprovados por 
meio da Decisão de Diretoria nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017, 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 10 de fevereiro de 2017, 
elaborada em cumprimento ao Decreto nº 59.263/2013, que aprova o 
Regulamento da Lei nº 13.577/2009.  
 

o Decisão de Diretoria nº 256/2016/E - Dispõe sobre a aprovação dos 
“Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo 
– 2016” e dá outras providências.  
 

o Resolução SMA nº 10/2017 - Dispõe sobre a definição das atividades 

potencialmente geradoras de áreas contaminadas. 

 

o Resolução SMA nº 11/ 2017 - Dispõe sobre a definição das regiões 

prioritárias para a identificação de áreas contaminadas. 

 

MUNICIPAL – SÃO PAULO 

o Decreto nº 42.319/2002 - Dispõe sobre diretrizes e procedimentos 

relativos ao gerenciamento de áreas contaminadas no Município de São Paulo.  

 

o Lei nº 13.564/2003 - Dispõe sobre a aprovação de 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, e dá outras providências. 

 

o Lei nº 15.098/2010 - Obriga o poder executivo municipal a publicar na 
imprensa oficial ou disponibilizar no site oficial da prefeitura relatório das áreas 
contaminadas do município de São Paulo. Regulamentada pelo Decreto nº 
51.436/2010. 
 

 

Para outros municípios, devem ser consultadas as legislações especificas de cada 
localidade. 
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3. ATORES NO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS 

CONTAMINADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
 

 

No estado de São Paulo, a CETESB é o órgão ambiental responsável pelo 

gerenciamento de áreas contaminadas, conforme determinado pela Lei Estadual 

nº 13.577/09 e Decreto Estadual nº 59.263/13. 

 

No município de São Paulo, o Departamento de Controle Ambiental - DECONT 

da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, através do Grupo Técnico de Áreas 

Contaminadas – GTAC é responsável por se manifestar sobre áreas 

contaminadas nos processos de licenciamento no município.  

 

Para outros municípios, deverá ser consultada a Prefeitura local, para verificar a 

existência de exigências específicas, dentro da competência do município nos 

seus processos de licenciamento.  

 

 

4. GERENCIANDO UMA ÁREA CONTAMINADA 
 

 

A primeira coisa que você precisa saber, é que tudo o que você precisa saber 

sobre os procedimentos para reutilização de uma área contaminada, você vai 

encontrar nos mínimos detalhes na Decisão de Diretoria nº 038/2017. A CETESB 

elaborou esta Decisão de Diretoria com riquezas de detalhes, quase em um 

formato “receita de bolo”.   

 

Lembrando que a CETESB atua em nível estadual, portanto estes procedimentos 

são considerados para todo o estado de São Paulo. 
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Os procedimentos se constituem em etapas sequenciais de forma que as 

informações obtidas em uma etapa subsidiam a próxima, e assim por diante.  O 

processo se divide em 2 fases:  

 

1) Processo de Identificação de Áreas Contaminadas; 

2) Processo de Reabilitação da Área Contaminada; 

 

A Figura 1, apresenta o fluxo do processo que será explicado nos capítulos 

seguintes. 

 

Figura 1 – Etapas para o gerenciamento de áreas contaminadas. 

  

Fonte: Adaptado de IPT, 2018. 
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5. IDENTIFICANDO UMA ÁREA CONTAMINADA 
 

 

A seguir será feita uma breve explicação sobre o que consiste cada uma das 

etapas no processo de Identificação de Áreas Contaminadas.  

Lembrando que as etapas são sequenciais, portanto:  

(1) as conclusões de uma etapa determinam a necessidade de seguir para a 

próxima; 

(2) as informações obtidas em uma etapa subsidiam os trabalhos da próxima, 

quando esta for necessária;  

 

a) Avaliação Preliminar: tem como objetivo caracterizar as atividades atuais 

ou pretéritas desenvolvidas na área para identificação de fontes, fontes 

potenciais, indícios ou fatos que permitam suspeitar da existência de 

contaminação. Consiste no levantamento documental, fotográfico, de 

processos em órgãos públicos, entrevistas, visitas na área, conversas com 

vizinhos, enfim, é um verdadeiro trabalho de detetive para descobrir se 

existe alguma suspeita de contaminação, por atividades desenvolvidas no 

local, ou em áreas vizinhas que possam impactar o terreno. Havendo 

suspeita é então elaborado o Plano de Investigação Confirmatória 

embasando a próxima etapa. O prazo estimado para que a Avaliação 

Preliminar esteja concluída, é de aproximadamente 60 dias.  
 

b) Investigação Confirmatória: esta etapa só deve ser realizada quando de 

fato foi caracterizada, na Avaliação Preliminar, a suspeita de 

contaminação, e tem como objetivo confirmar ou não a presença de 

substâncias nos compartimentos ambientais acima dos valores 

orientadores da qualidade ambiental, tendo como base o Plano de 

Investigação Confirmatória delineado na Avaliação Preliminar. Este plano 

irá definir exatamente os locais dentro do imóvel que precisam ser 

investigados. A investigação pode incluir amostragem de solo, água 

subterrânea e vapores. Edificações também podem apresentar suspeita 

de contaminação, portanto também podem entrar no Plano de 

Investigação Confirmatória. Sendo confirmada, ela embasa a próxima 
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etapa. Dependendo da complexidade do caso e do escopo investigativo 

definido, o prazo pode variar de 45 a 90 dias. Além disso, algumas análises 

podem ser solicitadas em “Rush Time”, e algumas atividades 

desenvolvidas em paralelo, o que pode antecipar a obtenção dos 

resultados e otimizar os prazos. Cada caso possui particularidades que 

devem ser discutidas entre as partes. 
 

c) Investigação Detalhada: tem como objetivo caracterizar o meio físico da 

área investigada, definir tridimensionalmente os limites das plumas de 

contaminação nos compartimentos impactados, quantificar as massas dos 

contaminantes, as fases em que se encontram, o transporte das 

substancias, sua evolução no tempo e caracterizar os cenários de 

exposição necessários à realização da etapa de Avaliação de Risco. Nesta 

etapa você vai conhecer o tamanho da sua contaminação. É possível que 

esta etapa se estenda um pouco mais. A delimitação de plumas é um 

pouco complicada e, às vezes, requer mais de uma campanha de 

investigação. Dessa etapa sairão as informações para a Avaliação de Risco, 

e se este se confirmar, também serão utilizadas para a tomada de decisão 

sobre as intervenções necessárias. Os prazos dessa etapa são similares aos 

da Investigação Confirmatória, devendo ser analisado cada caso 

individualmente.  

 

d) Avaliação de Risco: na avaliação de risco, o objetivo é caracterizar a 

existência de risco aos receptores identificados, expostos e 

potencialmente expostos aos contaminantes presentes nos 

compartimentos ambientais investigados, para se determinar a 

necessidade de adoção de medidas de intervenção para reabilitação da 

área. A Avaliação de Risco considera o uso futuro pretendido para a área, 

a exposição a ocupantes internos, externos e trabalhadores de obras, 

cenários reais e hipotéticos. A CETESB disponibiliza as planilhas que serão 

utilizadas para a avaliação. Não se confirmando o risco, a área deverá 

entrar nos monitoramentos ambientais para acompanhar a manutenção 

do cenário caracterizado. Sendo confirmado o risco na área, deve-se então 

partir para a etapa seguinte de “Reabilitação de Área Contaminada”. 

Nesta etapa são definidos os objetivos do Plano de Intervenção. É a 

Avaliação de Risco que determina as Concentrações Máximas Aceitáveis 

(CMA) dos contaminantes presentes na área e as vias de exposição que 

precisarão sofrer as intervenções para a reabilitação da área. Para a 
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Avaliação de Risco normalmente são necessários de 15 a 30 dias, 

lembrando que além dos dados da Investigação detalhada para subsidiar 

a Avaliação de Riscos, também são necessárias algumas informações 

sobre o projeto em estudo para a área: tipo do empreendimento e do uso 

pretendido, existência de subsolo, etc. 

 

 

6. REABILITANDO UMA ÁREA CONTAMINADA 
 

 

Reabilitar uma área consiste em submete-la a medidas de intervenção, que 

podem ser a remediação, medidas de engenharia e/ou restrições institucionais, 

visando restabelecer o nível de risco aceitável à saúde humana, meio ambiente 

e a outros bens a proteger.  

Não significa acabar com a contaminação da área levando a zero as 

concentrações dos contaminantes. Trata-se de um processo de gerenciamento 

de riscos, que pode compreender a redução da massa de contaminantes até os 

níveis aceitáveis de acordo com o uso pretendido, ou a eliminação das vias de 

exposição.  

A reabilitação da área pode ser feita mantendo-se o mesmo uso ou 

pretendendo-se a mudança do uso, e neste caso chamamos de reutilização da 

área contaminada. 

 

O Processo de Reabilitação de Áreas Contaminadas é constituído por três etapas:  

 

a) Elaboração do Plano de Intervenção  

b) Execução do Plano de Intervenção  

c) Monitoramento para Encerramento 
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A Figura 2, apresenta o fluxo dessas etapas.  

Figura 2 – Fluxo das etapas do processo de reabilitação de áreas contaminadas.  

 

Fonte: Adaptado de IPT, 2018. 

 

a) Plano de Intervenção: As intervenções devem ter como objetivo reduzir 

as concentrações dos contaminantes até as Concentrações Máximas 

Aceitáveis, ou eliminar as vias de exposição definidas e caracterizadas na 

Avaliação de Risco.  

Para a elaboração do plano deverão ser definidos os objetivos, as medidas 

de intervenção que serão adotadas e as técnicas que serão utilizadas. 

Podem ser empregadas medidas de remediação para tratamento, 

medidas de engenharia e de controle institucional. No caso das medidas 

de remediação, o Plano de Intervenção também deverá conter o Projeto 

Executivo do Sistema de Remediação.  

Deverão ser priorizadas medidas de remediação por tratamento visando 

a remoção da massa de contaminante, que pode ser tanto “in situ”, como 

por exemplo tratamento por oxidação química da água subterrânea, ou 

“Ex Situ”, escavação e destinação do solo, por exemplo.  

Medidas de engenharia são aquelas que não objetivam a remoção de 

massa do contaminante, mas a contenção ou isolamento para eliminar a 

via de exposição. Por exemplo: no caso de ter sido caracterizado risco de 

contato dérmico com o solo contaminado, a eliminação da via de 

Elaboração do plano de 

intervenção 

 
Estabelecimento dos 

objetivos e medidas a 

serem implantados no 

plano de intervenção 

 
Seleção das técnicas a 

serem empregadas para 

reabilitação da área 

contaminada 

 
Descrição do plano de 
intervenção 

Execução do plano de 

intervenção 

 

Instalação do sistema de 

remediação e avaliação 

de desempenho do 

sistema 

 

Acompanhamento das 

medidas de engenharia e 

de controle institucional. 

Monitoramento para 

encerramento 

 

Monitoramento da 

evolução das 

concentrações dos 

contaminantes nos meios 

impactados por um 

período mínimo de dois 

anos 
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exposição pode ser a impermeabilização do local através da construção de 

uma laje. 

Medida de controle institucional é a imposição de restrições ao uso da 

água subterrânea e a escavações futuras, por exemplo.  

No Plano de Intervenção, também precisarão ser descritos todos os 

acompanhamentos que deverão ser realizados para comprovar a 

execução das medidas que estão sendo propostas e também um plano de 

monitoramento, definindo o meio que deverá ser monitorado, por quanto 

tempo e a periodicidade. 

 

b) Execução do Plano de Intervenção: compreende a etapa em que todas as 

medidas descritas no Plano de Intervenção são implementadas, com envio 

de Relatórios à CETESB comprovando a execução de cada uma delas:  

 

a) Relatório de Instalação do Sistema de Remediação; 

b) Relatório de Avaliação de Desempenho do Sistema de Remediação;  

c) Relatório de Acompanhamento das Medidas de Engenharia; 

d) Relatório de Acompanhamento das Medidas Institucionais;  

 

 

c) Monitoramento para Encerramento: tem o objetivo de avaliar e 

demonstrar que a medida de remediação, de engenharia ou de controle 

institucional apresenta o desempenho esperado.  

 

Termo de Reabilitação para o Uso Declarado: Após a Execução do Plano de 

Intervenção e do Monitoramento para Encerramento, sendo comprovado que 

todos os objetivos do Plano de Intervenção foram atingidos, a CETESB emite o 

Termo de Reabilitação declarando que a área está reabilitada para o Uso 

Declarado.   
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Informações importantes e algumas dicas  
 

 

Para a condução dos trabalhos é necessária a contratação de uma 

consultoria especializada, com equipe multidisciplinar, devido à 

complexidade dos trabalhos que precisam ser desenvolvidos. Todos os 

relatórios devem estar acompanhados da Anotação de Responsabilidade 

Técnica devidamente quitada, emitida pelo responsável(is) técnico(s) 

pelos trabalhos.  

 

Deu para perceber que o relacionamento com seu contratado pode ser 

quase um casamento! Por isso encontre uma empresa, instituição ou 

profissionais em quem você possa confiar. Peça indicações. Converse com 

colegas que já tiveram que contratar investigações ambientais. Converse 

com mais de uma empresa! Conheça quem serão os profissionais 

envolvidos no seu trabalho. Solicite referencias de outros trabalhos 

executados.  

 

É interessante também ter um consultor que te auxilie sobre os 

procedimentos e a condução dos processos de aprovação junto aos órgãos 

ambientais, e que faça o papel de auditor da empresa contratada para os 

serviços de investigação ou de execução das medidas de intervenção.  

 

Fique atento a todas as exigências descritas na DD nº 038/17 para cada 

etapa do processo. O formato descritivo que a CETESB imprimiu nesta 

última Decisão de Diretoria permite fazer um “Check List” de todos os 

itens que seu contratado precisará atender para cada trabalho executado 

e relatórios apresentados. Aliás, facilita tanto para a sua leitura, quanto 

para a leitura dos técnicos da CETESB e do DECONT, se estiver disponível 

no Relatório, um “Check List”, indicando a presença e localização de cada 

um dos itens exigidos pela DD no documento que está sendo apresentado.  

 

 

! 

! 

! 

! 
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7. REUTILIZANDO PARA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 
 

 

Atualmente o tema “Área Contaminada” dentro das incorporadoras é de 

fundamental importância e começa a ser tratado ainda na fase de prospecção 

do terreno, dada a relevância e impacto que pode ter sobre o projeto: 

 

1) Custos com as investigações ambientais 

2) Custos com a remediação da área 

3) Prazos para a aprovação do empreendimento    

 

Por isso, mesmo antes de dar início à contratação dos serviços ambientais, 

internamente as incorporadoras podem fazer levantamentos que já permitem, 

por exemplo, verificar se existe potencial de contaminação e prever o montante 

a ser gasto com investigações, através de consultas simples a algumas fontes 

citadas a seguir: 

 

✓ CETESB - Site de consulta de licenciamentos ambientais e Relação de Áreas 

Contaminadas; 

✓ DECONT - Relação de áreas contaminadas do município; 

✓ Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) – Levantamento de 

empresas/atividades já estabelecidas no local; 

✓ DATAGEO – Localização de áreas contaminadas no entorno; 

✓ São Paulo Mais Fácil (PMSP) – Consulta pelo número do cadastro do 

contribuinte que permite identificar as restrições já cadastradas para o 

imóvel, incluindo potencial contaminação; 

✓ Google Earth – Imagens aéreas permitem verificar as edificações atuais e 

pretéritas; 

✓ GEOSECOVI – Também disponibiliza a localização de áreas contaminadas, 

porém está disponível apenas para associados do SECOVI.  
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Todas essas consultas são realizadas pela internet e permitem conhecer um 

pouquinho sobre a área para se ter uma ideia geral sobre o terreno, definir as 

possíveis condições comerciais que serão negociadas com o proprietário e já 

prever as etapas da aprovação do empreendimento.  Em hipótese alguma, essa 

consulta substitui a Avaliação Preliminar.  

 

Atualmente, as questões ambientais figuram como “Resolutivas” nos contratos 

de aquisição de áreas. Isso quer dizer que, a compra somente é efetivada após 

superadas essas resolutivas, que podem ser por exemplo: determinar se a área 

é ou não contaminada, definição dos custos para remediação. Em linhas gerais: 

saber se o gerenciamento da área cabe, ou não, na viabilidade do 

empreendimento.  

 

Para definir a viabilidade da aquisição da área para reabilitação, são avaliados os 

custos envolvidos na remediação da área; as técnicas que terão que ser 

empregadas no local; os prazos para concluir a remediação e o período de 

monitoramento. Os custos precisam “caber” na conta do empreendimento e os 

prazos devem ser compatíveis com o período de aprovação, lançamento e 

execução das obras.  

 

Todos os estudos que antecedem a compra do terreno, devem ser precisos e 

cuidadosamente executados para que a decisão seja bem fundamentada. Erros 

custam caro!  

 

A Figura 3, apresenta um fluxograma para a tomada de decisão sobre a aquisição 

de uma área contaminada.  A questão ambiental não é a única resolutiva 

contratual, existem inúmeras outras questões que são avaliadas para definir a 

viabilidade de um terreno para a produção imobiliária.  
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 Figura 3 – Fluxo das etapas para aquisição de um terreno  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Definindo-se pela aquisição da área, passamos então às outras etapas que 

compreendem o desenvolvimento do empreendimento, concomitante ao 

gerenciamento da área contaminada. 

 

Até este momento, foram realizadas todas as etapas investigativas: já sabemos 

o que precisa ser feito na área para a reabilitação, então partimos para a 

elaboração do Plano de Intervenção.  

 

O Plano de Intervenção deve considerar o projeto do empreendimento, por isso 

é muito importante o envolvimento da equipe da incorporação e de engenharia, 

para compatibilização de prazos e atividades, levando em consideração, 

inclusive, o “Stand de Vendas”.  

 

Algumas atividades da obra podem ser a sua intervenção, a exemplo de 

escavações. Assim como estruturas do empreendimento também, por exemplo, 

impermeabilizações, execução de lajes e pavimentações. 
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A etapa de aprovação do processo de Reutilização, em muito vai depender da 

apresentação dos trabalhos realizados: Relatórios bem elaborados, condução 

adequada dos procedimentos de campo, escopo investigativo bem definido, 

tudo isso colabora para melhorar e facilitar a análise técnica no órgão ambiental. 

E atenção: a DD nº 038/2017 impõe penalidade de multa, caso os trabalhos 

apresentados não estiverem de acordo com os procedimentos descritos e 

detalhados para cada etapa das investigações e apresentação dos relatórios. 

Aqui um erro pode custar tempo e dinheiro. 

 

 

Seguir todos os procedimentos técnicos e a condução adequada do processo 

junto ao órgão ambiental, evitando multas, penalidades, repetidas exigências 

técnicas, contribui não apenas para dar mais celeridade à aprovação do 

processo, mas também para minorar eventuais riscos jurídicos.  

 

 

É possível correlacionar as etapas do gerenciamento da área contaminada, com 

as etapas de desenvolvimento imobiliário. Na verdade, é importante que 

algumas etapas aconteçam em paralelo, como por exemplo: a elaboração do 

Plano de Intervenção que deve conter informações dos projetos do 

empreendimento . 

 

 

O Quadro 1, correlaciona os procedimentos para o gerenciamento da área 

contaminada com as etapas da incorporação e construção de um 

empreendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 212 

Quadro 1 – As etapas do desenvolvimento imobiliário e do gerenciamento da área contaminada. 

Desenvolvimento 

Imobiliário 

Gerenciamento da Área 

Contaminada 
Detalhamento 

Desenvolvimento do 

produto e projeto legal 

Elaboração do Plano de 

Intervenção  

Compatibilizar os detalhes 

construtivos do empreendimento 

com as intervenções necessárias para 

a remediação.  

Definição de cronograma. 

Aprovação urbanística do 

empreendimento 

Aprovação do Plano de 

Intervenção  

Aprovações na CETESB, DECONT e 

Secretaria de Licenciamento (Alvará 

de Aprovação e Execução), e demais 

licenciamentos aplicáveis ao 

empreendimento. 

Lançamento do 

empreendimento e vendas 

Controles institucionais - 

comunicação com cliente  

Comunicação sobre o passivo 

ambiental e o processo de 

reabilitação da área;  

Intervenção - Remediação  

Atividades para a remediação da área 

Acompanhamentos 

Relatórios para a CETESB e DECONT 

Implantação do 

empreendimento - obras 

Intervenção - medidas de 

engenharia e segurança 

ocupacional 

Atividades de engenharia também 

voltadas à remediação.  

Controles de segurança e saúde do 

trabalhador.  

Monitoramento da qualidade 

ambiental previsto no Plano de 

Intervenção e obrigatório para 

obtenção do termo de reabilitação. 

Monitoramento para 

encerramento 

Habite-se/Certificado de 

Conclusão 
Termo de Reabilitação 

Obtenção do termo de reabilitação 

que antecede o Habite-se e a entrega 

do condomínio.  

Comunicação nos manuais do 

empreendimento 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Algo muito importante que precisa ser considerado: COMUNICAÇÃO. 

 

O seu cliente precisa ter a informação de está adquirindo um imóvel em uma 

área contaminada reutilizada para a implantação do empreendimento. Existem 

algumas formas para realizar essa comunicação de forma adequada: algumas 

são obrigações já estabelecidas legalmente, outras podem surgir como 

exigências técnicas resultantes das aprovações e algumas podem ser 

espontâneas a critério de cada incorporador.  

 

Averbação na Matrícula do Imóvel 

Esta é uma obrigação legal. Durante os tramites junto a CETESB a informação 

sobre a contaminação da área será averbada na matrícula do imóvel. Esta 

solicitação de averbação é feita pela própria CETESB. Na obtenção do Termo de 

Reabilitação da Área, a CETESB irá emitir também um ofício determinando que 

seja realizada a averbação do Termo na matrícula. Esta última averbação é 

responsabilidade do incorporador. 

 

Memorial de Incorporação, Convenção de Condomínio e Contratos de 

Compra e Venda 

Exigência técnica. A informação sobre a existência dos processos administrativos 

na CETESB e no DECONT, pareceres técnicos emitidos, informações sobre a 

reabilitação e especialmente as restrições que incidirão sobre a área devem 

constar destes documentos de forma clara e objetiva. Esta tem sido uma 

exigência até dos bancos que financiam as obras desses empreendimentos. 

 

Manual do Proprietário e Manual do Síndico 

Exigência técnica. Devem aparecer as informações sobre a reabilitação da área 

e muito especialmente sobre as restrições que podem variar conforme cada 

caso, mas seguem alguns para exemplificar: restrição ao uso da água 

subterrânea, restrição a escavações ou necessidade de controles especiais em 

atividades que envolvam escavações, proibição ao plantio de árvores frutíferas 

ou hortas diretamente no solo.   
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Materiais de Vendas/Marketing 

Esta é uma ação voluntária. Apesar de não ser um assunto muito “querido” pelas 

equipes de marketing, a transparência na hora da venda é muito importante! E 

a reutilização de uma área contaminada deveria ser divulgada como algo 

positivo tanto do ponto de vista ambiental, quanto urbanístico. Existem 

empresas especializadas na comunicação desta temática, vale a pena uma 

consulta!!! 

 

Treinamento das equipes de venda 

Perguntas podem surgir na mesa de negociação com os clientes! Portanto é 

muito importante que os corretores saibam responder às perguntas, ou 

minimamente saibam a quem perguntar ou onde encontrar os documentos que 

estão mencionados nos contratos de compra e venda. É recomendável manter 

uma pasta atualizada com os documentos do licenciamento do 

empreendimento à disposição nos pontos de venda do empreendimento.  
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APÊNDICE 2 

LISTA DAS ÁREAS CONTAMINADAS EM REUTILIZAÇÃO OU 

REUTILIZADAS PELO MERCADO IMOBILIÁRIO CADASTRADAS NA 

CETESB. 
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ID BAIRRO
ATIVIDADE ATUAL CAD. 

CETESB

ATIVIDADE 

ANTERIOR
UTM_E UTM_NDTUM CLASSIFICAÇÃO IMAGEM

1 CID LÍDER LOTEAMENTO DISP. RESIDUO 348969 7393783

S

A

D

6

9

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
ÁREA DE DISPOSIÇAO DE RESÍDUO - SEM USO

2 LIMÃO

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDUSTRIA 328652 7399614

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

3 JD PIRITUBA
Corretagem de imóveis; 

serviços de
INDUSTRIA 323811 7401364

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

4
PARQUE NOVO 

MUNDO

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDUSTRIA 340254,71 7400685

S

A

D

6

9

contaminada sob 

investigação (ACI)

5 V. SIQUEIRA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

COMÉRCIO 328481 7400283

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

6 V. MARIA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

COMÉRCIO 338291 7398246

S

A

D

6

contaminada sob 

investigação (ACI)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

7 V. GUILHERME NÃO INFORMADA INDUSTRIA 336076 7398337

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

8 V. CONSTANÇA NÃO INFORMADA INDUSTRIA 339082 7403741

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

9 V. MARIA ALTA NÃO INFORMADA INDUSTRIA 338487 7399588

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

10 FREGUESIA DO Ó

NÃO LICENCIÁVEIS, 

DEPÓSITO E/OU 

COMÉRCIO ATACADISTA

INDUSTRIA 326330 7399968

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

11 V. MEDEIROS
ATIVIDADE NÃO 

LICENCIÁVEIS
POSTO 340039 7402084

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

12 CASA VERDE

SOCIEDADE DE 

PARTICIPAÇÃO EXCETO 

HOLDINGS

COMÉRCIO 331379 7398821

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

APENDICE 2 - ACRu DO MERCADO IMOBILIÁRIO CADASTRADAS NA CETESB
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ID BAIRRO
ATIVIDADE ATUAL CAD. 

CETESB

ATIVIDADE 

ANTERIOR
UTM_E UTM_NDTUM CLASSIFICAÇÃO IMAGEM

APENDICE 2 - ACRu DO MERCADO IMOBILIÁRIO CADASTRADAS NA CETESB

13 VILA GUILHERME
Incorporação de imóveis 

próprios
INDUSTRIA 336143 7398684

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

14 V. BARUEL

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

POSTO 331280 7398647

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

15 VILA GUILHERME

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

COMÉRCIO 336500 7398077

S

A

D

6

9

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

16 FREGUESIA DO Ó
CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS
INDUSTRIA 327857 7399845

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

17 PQ NOVO MUNDO NÃO INFORMADA INDUSTRIA 335356 7389306

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

18 V. SÃO VICENTE NÃO INFORMADA INDUSTRIA 326836 7400201

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

19 SANTANA CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO 333958 7398674

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

20 V. STA CLARA
Máquinas para a indústria 

têxtil, n.e., fabricação de
INDUSTRIA 340556 7391660

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

21 CASA VERDE

TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS DE 

PASSAGEIROS

COMÉRCIO 331379 7398821

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

22 CASA VERDE
EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS
INDÚSTRIA 331463 7399099

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

23 V. GUILHERME CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO 335370 7400004

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

24 V. GUILHERME Aluguel de imóvel próprio INDUSTRIA 339626 7397467

W

G

S

8

4

contaminada com 

risco confirmado 

(ACRi)

25 V. CALIFÓRNIA LOTEAMENTO INDÚSTRIA 341644 7395366

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

26 BELENZINHO LOTEAMENTO DESCONHECIDO 338187 7395695

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

27 V. REGENTE FEIJÓ

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 339979 7393315

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)
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ID BAIRRO
ATIVIDADE ATUAL CAD. 
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ATIVIDADE 

ANTERIOR
UTM_E UTM_NDTUM CLASSIFICAÇÃO IMAGEM

APENDICE 2 - ACRu DO MERCADO IMOBILIÁRIO CADASTRADAS NA CETESB

28 BRÁS

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

POSTO 334463 7395319

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

29 QUARTA PARADA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 337409 7395162

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

30 JD TRÊS MARIAS NÃO INFORMADA DESCONHECIDO 351670 7389735

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

31 BELENZINHO CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 337630 7396013

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

32
QUINTA DA 

PAINEIR
NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 338000 7390521

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

33 BRÁS CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 335739 7395108

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

34 QUARTA PARADA CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 337705 7395244

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

35 PQ SÃO LUCAS CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 342390 7389943

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

36 V. PRUDENTE NÃO INFORMADA DISP. RESIDUO 339058 7389348

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

37
PQ SÃO 

LOURENÇO
NÃO INFORMADA DISP. RESIDUO 351043 7389090

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

38 CID SÃO MATEUS NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 349118 7389911

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

39 BELENZINHO CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 337182 7396363

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

40 JD ARICANDUVA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 345993 7392707

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

41
PARQUE SAO 

LOUREN

Empreendimentos 

imobiliários, residenciais 

ou não, provendo recursos 

f

DESCONHECIDO 350443 7388480

W

G

S

8

contaminada sob 

investigação (ACI)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

42 V. MOREIRA CONJUNTO INDÚSTRIA 340503 7397430

C

ó

r

r

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

43 CH CALIFÓRNIA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

COMÉRCIO 341875 7396025

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

44 BRÁS

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 335905 7397413

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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45 V. ARICANDUVA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

COMÉRCIO 345760 7393572

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

46 PENHA CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 341921 7396716

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

47 MOOCA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 337549 7393924

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

48 BRÁS

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 334472 7394847

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

49 BRÁS

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 335029 7394734

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

50 V. CLAUDIA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 338013 7393436

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

51 V. EMA

Apartamentos, casas, 

conjuntos habitacionais, 

prédios, edifícios, edif

INDÚSTRIA 343833 7389520

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

52 V. EMA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 343756 7389500

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

53 CID MÃE DO CÉU

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 339776 7394642

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

54 MOOCA
Corretagem de imóveis; 

serviços de
INDÚSTRIA 334295 7394117

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

55 BRÁS

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 334769 7394583

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)
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56 QUARTA PARADA
Edifícios comerciais, 

construção ou reforma de
COMÉRCIO 337873 7395298

S

A

D

6

9

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

57 BRÁS
Incorporação de imóveis 

próprios
INDÚSTRIA 335053 7394827

S

A

D

6

em processo de 

monitoramento para 

encerramento (AME)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

58 BRÁS

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 336244 7395317

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

59 MOOCA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

POSTO 336092 7394422

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

60 TATUAPÉ NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 327937 7399324

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

61 BELENZINHO
Imóveis; incorporação por 

conta própria
DISP. RESIDUO 336446 7395244

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

62 ALTO DA MOOCA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 337363 7393747

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

63 V. BERTIOGA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 338536 7392812

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

64 MOOCA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 336801 7393915

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

65 PQ DA MOOCA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

COMÉRCIO 337319 7392183

S

A

D

6

9

em processo de 

monitoramento para 

encerramento (AME)

66 MOOCA

Moveis; representante 

comercial e agente do 

comércio de

POSTO 334635 7394443

W

G

S

8

em processo de 

monitoramento para 

encerramento (AME)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

67 BELENZINHO

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 337519 7395518

W

G

S

8

4

em processo de 

remediação (ACRe)
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68 SANTO AMARO
Incorporação de imóveis 

próprios
INDÚSTRIA 324119 7384054

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

69 SITIO DA FIGUEIRA
Incorporação de imóveis 

próprios
POSTO 341610 7388450

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

70 ALTO DA MOOCA
Incorporação de imóveis 

próprios
INDÚSTRIA 337333 7394780

S

A

D

6

contaminada com 

risco confirmado 

(ACRi)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

71 TATUAPÉ

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 339524 7396290

W

G

S

8

4

contaminada sob 

investigação (ACI)

72 SÍTIO DA FIGUEIRA

Empreendimentos 

imobiliários, residenciais 

ou não, provendo recursos 

f

COMÉRCIO 341577 7388524

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

73 MOOCA
Empresa holding exceto 

bancos
INDÚSTRIA 336090 7393424

W

G

S

8

4

em processo de 

monitoramento para 

encerramento (AME)

74 BRÁS

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 335132 7394517

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

75 TATUAPÉ

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 340060 7395650

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

76 QUARTA PARADA

Empreendimentos 

imobiliários, residenciais 

ou não, provendo recursos 

f

POSTO 338953 7393977

W

G

S

8

4

contaminada sob 

investigação (ACI)
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ID BAIRRO
ATIVIDADE ATUAL CAD. 

CETESB
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ANTERIOR
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77 CID MÃE DO CÉU
Imóveis; incorporação por 

conta própria
INDÚSTRIA 339065 7394711

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

78 PARI

Apartamentos, casas, 

conjuntos habitacionais, 

prédios, edifícios, edif

COMÉRCIO 335661 7396965

S

I

R

G

A

S

2

0

0

0

em processo de 

remediação (ACRe)

79 PARI
Moda masculina, feminina, 

infantil; comércio varejista
COMÉRCIO 334524 7396422

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

80 CANGAÍBA
Incorporação de imóveis 

próprios
COMÉRCIO 344554 7399627

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

81 V. CLAUDIA

Apartamentos, casas, 

conjuntos habitacionais, 

prédios, edifícios, edif

INDÚSTRIA 337913 7392000

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

82 MOOCA

Apartamentos, casas, 

conjuntos habitacionais, 

prédios, edifícios, edif

INDÚSTRIA 336094 7394967

W

G

S

8

contaminada com 

risco confirmado 

(ACRi)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

83 MOOCA

Fundações diversas para 

edifícios e outras obras de 

engenharia, execuç

INDÚSTRIA 337770 7392817

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

84 SÃO MIGUEL PTA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

DESCONHECIDO 353828 7398980

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

85 V. PRUDENTE

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 338309 7391099

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

86 MARANHÃO
Incorporação de imóveis 

próprios
INDÚSTRIA 341179 7396733

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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ANTERIOR
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87 ALTO DA MOOCA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 338750 7393286

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

88 JD NORMA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

DISP. RESIDUO 351951 7397680

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

89
QUINTA DA 

PAINEIR
NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 337943 7390928

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

90 V. MOREIRA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 340638 7397408

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

91 V. MOREIRA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 340578 7397479

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

92 TATUAPÉ

CONSTRUÇÃO DE 

EMPREENDIMENTO 

RESIDENCIAL

INDÚSTRIA 338743 7396579

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

93 ITAIM PAULISTA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

DISP. RESIDUO 358073 7398834

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

94
CH SEIS DE 

OUTUBR
LOTEAMENTO INDÚSTRIA 343293 7396618

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

95 TATUAPÉ

CONSTRUÇÃO DE 

EMPREENDIMENTO 

RESIDENCIAL

INDÚSTRIA 338693 7396610

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

96 JD VILA FORMOSA
EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS
INDÚSTRIA 344728 7393431

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

97 TATUAPÉ CONSTRUTORA INDÚSTRIA 338693 7396610

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

98 QUARTA PARADA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 337783 7395011

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

99 V. BERTIOGA RESIDENCIAL POSTO 338867 7393021

S

A

D

6

contaminada com 

risco confirmado 

(ACRi)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

100 V. BERTIOGA
Administração de obras; 

serviço de
INDÚSTRIA 338306 7392988

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

101 TATUAPÉ NÃO INFORMADA COMÉRCIO 338708 7395791

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

102 V. PRUDENTE

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 337800 7390990

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

103 COLÔNIA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 352813 7394009

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

104 V. GOMES CARDIM

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

COMÉRCIO 341826 7395567

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

105 MOOCA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 336092 7394817

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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106 V. GOMES CARDIM NÃO INFORMADA POSTO 341213 7395475

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

107 ITAQUERA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

COMÉRCIO 353308 7393813

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

108 V. REGENTE FEIJÓ NÃO INFORMADA COMÉRCIO 339818 7393744

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

109 JD ARICANDUVA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 345959 7392644

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

110 ITAQUERA NÃO INFORMADA DESCONHECIDO 352109 7394041

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

111 BELÉM
Incorporação de imóveis 

próprios
INDÚSTRIA 336784 7396178

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

112 JD NORMA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 351610 7396709

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

113 BELENZINHO
Estamparia de ferro e aço, 

serviço de
INDÚSTRIA 337402 7394663

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

114 V. INDEPENDÊNCIA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 340797 7390687

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

115
PQ DA VL 

PRUDENTE
CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 338655 7390639

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

116 ALTO DA MOOCA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 337638 7394563

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

117 MOOCA CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 337307 7394964

C

ó

r

r

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

118 TATUAPÉ CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 340240 7395416

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

119 QUARTA PARADA

GARAGEM E 

PARQUEAMENTO DE 

VEÍCULOS

COMÉRCIO 337703 7395187

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

120 V. SABARÁ CONDOMÍNIO VERTICAL COMÉRCIO 327877 7379362

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

121 CH STO ANTÔNIO

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

POSTO 325913 7386092

C

ó

r

r

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

122 CAPÃO REDONDO NÃO INFORMADA POSTO 320594 7380694

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

123 CAMPININHA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 328720 7381751

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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124 JURUBATUBA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 326322 7381473

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

125 VILA EMIR

Apartamentos, casas, 

conjuntos habitacionais, 

prédios, edifícios, edif

INDÚSTRIA 329015,02 7378490,8

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

126 INTERLAGOS

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

COMÉRCIO 327882 7377750

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

127 V. SÃO FRANCISCO NÃO INFORMADA COMÉRCIO 326511 7385980

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

128 CH STO ANTÔNIO NÃO INFORMADA POSTO 324852 7386026

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

129 JABAQUARA NÃO INFORMADA POSTO 332920 7385300

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

130 V. CRUZEIRO

NÃO LICENCIÁVEIS, 

DEPÓSITO E/OU 

COMÉRCIO ATACADISTA

DESCONHECIDO 324773 7385173

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

131 CH STO ANTÔNIO

Imobiliária; gerência 

operacional e 

administrativa de imóveis 

de terce

INDÚSTRIA 326109 7385754

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

132 SANTO AMARO

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 326501 7386269

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

133 CID ADEMAR NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 329962 7382516

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

134 CH STO ANTÔNIO
OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

LICENCIÁVEIS
INDÚSTRIA 326236 7385836

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

135 SANTO AMARO

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 326713 7386011

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

136 V. CRUZEIRO NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 325551 7384055

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

137 SANTO AMARO
OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

LICENCIÁVEIS
INDÚSTRIA 326639 7385962

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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138 JD MARAJOARA
Incorporação de imóveis 

próprios
INDÚSTRIA 328887 7381310

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

139 CAMPO GRANDE

Apartamentos, casas, 

conjuntos habitacionais, 

prédios, edifícios, edif

INDÚSTRIA 328729 7381391

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

140 JD STO AMARO
Incorporação de imóveis 

próprios
POSTO 326252 7383832

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

141 V. GERTRUDES
OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

LICENCIÁVEIS
INDÚSTRIA 327077 7386602

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

142 V. SÃO FRANCISCO NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 326273 7385952

S

A

D

6

9

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

143 JD CARAVELAS

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 324972 7384614

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

144 SANTO AMARO NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 326984 7386848

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

145 V. EMIR NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 328936 7378664

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

146 JD VAZANI
 IMOBILIÁRIA, NÃO 

LICENCIÁVEL
INDÚSTRIA 321806 7388171

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

147 JD VITÓRIA RÉGIA

Empreendimentos 

imobiliários, residenciais 

ou não, provendo recursos 

f

DISP. RESIDUO 325246 7386380

W

G

S

8

4

em processo de 

remediação (ACRe)

148 V. GERTRUDES CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 326351 7386350

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

149 JURUBATUBA CONDOMÍNIO VERTICAL INDÚSTRIA 325912 7381870

W

G

S

8

contaminada sob 

investigação (ACI)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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150 SANTO AMARO LOTEAMENTO INDÚSTRIA 326800 7382882

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

151 JURUBATUBA CONDOMÍNIO COMERCIAL COMÉRCIO 326700 7380450

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

152 SOCORRO CONJUNTO HABITACIONAL INDÚSTRIA 326364 7379610

C

ó

r

r

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

153 JD DOM BOSCO DESMEMBRAMENTO INDÚSTRIA 324607 7383210

C

ó

r

r

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

154 JD UMUARAMA
CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL
INDÚSTRIA 327373 7379565

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

155 VILA CARMOSINA
Imóveis; incorporação por 

conta própria
DISP. RESIDUO 349519 7395072

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

156 JURUBATUBA
PRODUÇÃO DE FIOS 

SINTÉTICOS - POLIESTER
INDÚSTRIA 326918 7380623

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

157 SANTO AMARO
ROLAMENTOS, 

FABRICAÇÃO DE
INDÚSTRIA 326166 7386144

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

158 V. LEOPOLDINA

EQUIPAMENTOS 

FERROVIÁRIOS E 

METROVIÁRIOS, 

FABRICAÇÃO DE

INDÚSTRIA 323354 7397916

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

159 PINHEIROS

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 328481 7393382

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

160 JAGUARÉ

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

POSTO 322030 7393993

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

161 FERREIRA

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 322286 7389054

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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162 SANTO AMARO
Incorporação de imóveis 

próprios
COMÉRCIO 325050 7383282

W

G

S

8

4

contaminada com 

risco confirmado 

(ACRi)

163 V. MISSIONÁRIA

Edificações para fins 

culturais ou recreativos, 

construção de

COMÉRCIO 331943 7378841

S

A

D

6

9

contaminada sob 

investigação (ACI)

164
BROOKLIN 

PAULISTA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 328050 7386184

S

I

R

G

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

CONDOMÍNIO ENTRETONS (BAUINEA EMPR. E 

PART. LTDA.)

165 CH STO ANTÔNIO

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 325769 7385720

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

166
VILA SAO 

FRANCISC

Incorporação de imóveis 

próprios
INDÚSTRIA 326500 7385905

W

G

S

8

4

contaminada com 

risco confirmado 

(ACRi)

167 LIBERDADE

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 333858 7394342

W

G

S

8

contaminada sob 

investigação (ACI)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

168 ITAIM BIBI

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 329036 7390712

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

169 JAGUARÉ
CONSTRUTORA DE 

IMÓVEIS
INDÚSTRIA 319250 7391228

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

170 V. OLÍMPIA

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 328217 7389158

S

A

D

6

9

em processo de 

monitoramento para 

encerramento (AME)

171 BARRA FUNDA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

POSTO 330396 7397789

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO



231

ID BAIRRO
ATIVIDADE ATUAL CAD. 

CETESB

ATIVIDADE 

ANTERIOR
UTM_E UTM_NDTUM CLASSIFICAÇÃO IMAGEM

APENDICE 2 - ACRu DO MERCADO IMOBILIÁRIO CADASTRADAS NA CETESB

172
ALTO DE 

PINHEIROS

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 326613 7393599

S

A

D

6

em processo de 

remediação (ACRe)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

173 LIBERDADE

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 333877 7394281

W

G

S

8

4

em processo de 

remediação (ACRe)

174 BARRA FUNDA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 330136 7396998

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

175 V. OLÍMPIA
Incorporação de imóveis 

próprios
INDÚSTRIA 327015 7392524

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

176 V. LIVIERO

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 337520 7384130

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

177 NÃO INFORMADA COMÉRCIO 322420 7396996

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

178
VÁRZEA BARRA 

FUND

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

DESCONHECIDO 330646 7397627

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

179 ÁGUA BRANCA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

DISP. RESIDUO 328301 7397985

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

180 BOM RETIRO NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 331904 7397445

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

181 V. ANASTÁCIO

Condomínio de prédio, 

residencial ou não; 

atividade de

POSTO 324758 7398839

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

182 V. ROMANA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

POSTO 326643 7396423

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

183
VÁRZEA BARRA 

FUND
CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO 329962 7397763

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

184
BROOKLIN 

PAULISTA
CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 328042 7387591

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

185 V. ANASTÁCIO NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 324916 7398735

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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186 BOM RETIRO NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 332320 7397785

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

187 BARRA FUNDA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 330219 7397102

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

188
VÁRZEA BARRA 

FUND
CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO 330120 7397658

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

189 MIRANDÓPOLIS CONSTRUTORA POSTO 332344 7386035

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

190 JD DO LAGO NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 317872 7391362

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

191 V. ROMANA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 326382 7397140

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

192 V. DA SAÚDE CONSTRUÇÃO CIVIL POSTO 332888 7387132

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

193 V. LEOPOLDINA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 322104 7396904

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

194 IPIRANGA CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 336171 7391991

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

195
VÁRZEA BARRA 

FUND

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 329871 7397896

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

196 V. ROMANA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

POSTO 326767 7397506

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

197
VÁRZEA BARRA 

FUND
CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO 329706 7398069

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

198 JD ARPOADOR
EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS
INDÚSTRIA 325211 7391977

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

199 JAGUARÉ

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

POSTO 321726 7394628

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

200 JD SARAH CONSTRUÇÃO CIVIL POSTO 320655 7380829

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

201 V. LEOPOLDINA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 322316 7396793

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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202 JAGUARÉ

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 322984 7394622

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

203 JAGUARÉ

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 322509 7394139

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

204 ÁGUA BRANCA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 327137 7398881

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

205 ÁGUA BRANCA
Loteamento de terreno 

próprio sem benfeitorias
DISP. RESIDUO 328340 7397905

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

206 JD ROSA MARIA LOTEAMENTO DISP. RESIDUO 319078 7389444

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

207 V. LEOPOLDINA CONDOMÍNIO VERTICAL INDÚSTRIA 322531 7397282

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

208 V. LEOPOLDINA LOTEAMENTO INDÚSTRIA 322551 7397046

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

209 JD MORUMBI CONDOMÍNIO VERTICAL DISP. RESIDUO 325367 7386398

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

210 V. ANDRADE CONDOMÍNIO VERTICAL DISP. RESIDUO 325638 7386525

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

SODIMAC

211 V. ANDRADE

Condomínio de prédio, 

residencial ou não; 

atividade de

DISP. RESIDUO 325082 7386214

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

PARQUE GLOBAL

212 V. GUMERCINDO

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 334917 7388098

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

213 V. LEOPOLDINA LOTEAMENTO INDÚSTRIA 323458 7397968

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

214 ITAIM BIBI CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO 327542 7390885

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

215 JD PAULISTA

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 329443 7390730

C

ó

r

r

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

216 JD PAULISTA

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 331462 7392061

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

217 V. LAGEADO

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 321415 7394380

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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218
V. FIRMIANO 

PINTO

APARELHOS ELÉTRICOS 

PARA USO DOMESTICO E 

PESSOAL, FABRICAÇÃO DE

INDÚSTRIA 334815 7389458

S

A

D

6

9

em processo de 

remediação (ACRe)

219 IPIRANGA

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

POSTO 336086 7389553

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

220 SACOMÃ

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

COMÉRCIO 336792 7387792

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

221 V. VERA NÃO INFORMADA DESCONHECIDO 336354 7386783

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

222 ACLIMAÇÃO

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

DISP. RESIDUO 333813 7392666

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

223 CAMBUCI CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 334574 7393670

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

224 ACLIMAÇÃO

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 334015 7392674

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

225 BOM RETIRO

Empreendimentos 

imobiliários, residenciais 

ou não, provendo recursos 

f

INDÚSTRIA 333319 7397206

W

G

S

8

4

contaminada sob 

investigação (ACI)

226 V. INDEPENDÊNCIA

Apartamentos, casas, 

conjuntos habitacionais, 

prédios, edifícios, edif

INDÚSTRIA 337262 7389982

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

227 CAMBUCI

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 335336 7392941

W

G

S

8

4

em processo de 

remediação (ACRe)
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228
JARDIM SÃO 

SAVERI

Imóveis; incorporação por 

conta própria
DISP. RESIDUO 336112 7382938

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

229 VILA ROMANA
Imóveis próprios; compra 

e venda de
INDÚSTRIA 324597 7396058

W

G

S

8

4

contaminada com 

risco confirmado 

(ACRi)

230
BROOKLIN 

PAULISTA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

POSTO 327292 7387508

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

231 JD BOA VISTA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 316686 7390480

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

232 BELA VISTA Sociedade de participação COMÉRCIO 331267 7393378

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

233 V. BUARQUE

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

POSTO 331781 7395480

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

234 PINHEIROS

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

POSTO 328665 7393575

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

235 BARRA FUNDA

Condomínio de prédio, 

residencial ou não; 

atividade de

INDÚSTRIA 334917 7388101

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)
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ID BAIRRO
ATIVIDADE ATUAL CAD. 

CETESB

ATIVIDADE 

ANTERIOR
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APENDICE 2 - ACRu DO MERCADO IMOBILIÁRIO CADASTRADAS NA CETESB

236 BELA ALIANÇA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 323180 7397610

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

237 CAMBUCI

Condomínio de prédio, 

residencial ou não; 

atividade de

INDÚSTRIA 334747 7391746

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

238 V. LEOPOLDINA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 322054 7396614

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

239 SUMARÉ

Edificações residenciais, 

construção (construtor) e 

reforma em

COMÉRCIO 328007 7395350

W

G

S

8

contaminada sob 

investigação (ACI)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

240 VILA DOM PEDRO I

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 335583 7389230

W

G

S

8

4

contaminada sob 

investigação (ACI)

241 BARRA FUNDA 

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

COMÉRCIO 328901 7397920

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

242 V. ANASTÁCIO

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

INDÚSTRIA 325072 7398311

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

243 BARRA FUNDA NÃO INFORMADA INDÚSTRIA 331046 7397441

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

244 BELA VISTA NÃO INFORMADA POSTO 332717 7394202

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

245 IPIRANGA NÃO INFORMADA POSTO 336885 7389639

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

246
PQ IND TOMAS 

EDS

Incorporação de imóveis 

próprios
POSTO 329169 7397890

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

247 LIBERDADE

OUTRAS ATIVIDADES NÃO 

CLASSIFICADAS E NÃO 

LICENCIÁVEIS

POSTO 332658 7392298

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

248 JD STA EMÍLIA CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 336931 7383777

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

249 CAMBUCI CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 334304 7393619

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

250 CAMBUCI CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 334687 7393429

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

251 LAPA
Compra e venda de 

imóveis próprios
INDÚSTRIA 323955 7398028

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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252 V. MARIANA
Incorporação de imóveis 

próprios
COMÉRCIO 332369 7391091

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

253 JAGUARÉ

Apartamentos, casas, 

conjuntos habitacionais, 

prédios, edifícios, edif

INDÚSTRIA 321265 7394997

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

254 CENTRO
Imóveis; incorporação por 

conta própria
INDÚSTRIA 333095 7395737

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

255 V. ROMANA

Fundações para 

edificações e outras obras 

de engenharia civil 

(constru

INDÚSTRIA 326940 7397570

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

256 V. NATÁLIA

Apartamentos, casas, 

conjuntos habitacionais, 

prédios, edifícios, edif

INDÚSTRIA 337214 7386060

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

257 V. MOINHO VELHO

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 336471 7387814

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

258 IPIRANGA
Loteamento e venda de 

imóveis próprios
INDÚSTRIA 335964 7392414

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

259 IPIRANGA
Imóveis próprios; compra 

e venda de
INDÚSTRIA 336125 7391631

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

260 CAMBUCI
Imóveis próprios; compra 

e venda de
INDÚSTRIA 334715 7393760

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

261 BARRA FUNDA
Incorporação de imóveis 

próprios
COMÉRCIO 330244 7397551

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

262 REPUBLICA
Imóveis; incorporação por 

conta própria
INDÚSTRIA 331905 7395072

S

A

D

6

9

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

263 V. CARIOCA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 338028 7388942

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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264 V. OLÍMPIA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 327821 7389885

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

265
ALTO DE 

PINHEIROS

Incorporação de imóveis 

próprios
DISP. RESIDUO 324693 7394610

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

266 V. POMPÉIA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

DESCONHECIDO 327825 7397189

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

267 ÁGUA BRANCA

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

COMÉRCIO 327308 7397603

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

268 JD EUROPA
Incorporação de imóveis 

próprios
INDÚSTRIA 337549 7393924

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

269 BARRA FUNDA

Empreendimentos 

imobiliários, residenciais 

ou não, provendo recursos 

f

INDÚSTRIA 331072 7397868

W

G

S

8

4

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

270 VILA ANASTÁCIO

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 324525 7398196

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

271 JD. VERGUEIRO
Imóveis; incorporação por 

conta própria
INDÚSTRIA 336644 7386315

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

272
VÁRZEA BARRA 

FUND

Incorporação de imóveis 

próprios
INDÚSTRIA 330029 7398182

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

273 ACLIMAÇÃO

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 334123 7393149

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

274 V. CARIOCA
TANQUES METALICOS, 

FABRICAÇÃO DE
INDÚSTRIA 338222 7389044

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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ID BAIRRO
ATIVIDADE ATUAL CAD. 

CETESB

ATIVIDADE 

ANTERIOR
UTM_E UTM_NDTUM CLASSIFICAÇÃO IMAGEM

APENDICE 2 - ACRu DO MERCADO IMOBILIÁRIO CADASTRADAS NA CETESB

275
BROOKLIN 

PAULISTA

SORVETES , FABRICAÇÃO 

DE
INDÚSTRIA 327425 7386438

C

ó

r

r

e

g

o 

A

l

e

g

r

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

276 BROOKLIN
DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO
INDÚSTRIA 326519 7386483

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

277 CH STO ANTÔNIO
BICICLETAS, FABRICAÇÃO 

DE
INDÚSTRIA 325997 7386209

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

278 V. ANASTÁCIO

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, 

RESIDENCIAIS OU NÃO, 

PROVENDO RECURSOS F

INDÚSTRIA 324995 7398104

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

279 MOOCA
PRODUÇÃO DE CAFÉ 

TORRADO E MOÍDO.
INDÚSTRIA 336014 7393904

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

280 JD UMUARAMA

Aparelhos e equipamentos 

para distribuição e 

controle de energia, não

INDÚSTRIA 327445 7379590

W

G

S

8

4

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

281 PARI

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 334466 7396861

S

A

D

6

em processo de 

remediação (ACRe)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

282 SANTO AMARO

EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA, 

FABRICAÇÃO DE

INDÚSTRIA 325110 7384702

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

283 JURUBATUBA
ELEVADORES, 

FABRICAÇÃO DE
INDÚSTRIA 327360 7379441

W

G

S

8

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

284 SANTO AMARO

MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO, FABRICAÇÃO 

DE

INDÚSTRIA 324200 7384600

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

285 SANTO AMARO

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 326204 7383346

S

A

D

6

contaminada com 

risco confirmado 

(ACRi)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

286
VÁRZEA BARRA 

FUND

TINTAS E SOLVENTE, 

FABRICAÇÃO DE
INDÚSTRIA 330396 7397691

S

A

D

6

em processo de 

monitoramento para 

encerramento (AME)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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ID BAIRRO
ATIVIDADE ATUAL CAD. 

CETESB

ATIVIDADE 

ANTERIOR
UTM_E UTM_NDTUM CLASSIFICAÇÃO IMAGEM

APENDICE 2 - ACRu DO MERCADO IMOBILIÁRIO CADASTRADAS NA CETESB

287 V. CARIOCA

SIDERÚRGICA E 

LAMINAÇÃO DE FERRO E 

AÇO

INDÚSTRIA 337367 7389372

S

A

D

6

9

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

288 V. ANASTÁCIO
CONSERVAS DE CARNE, 

FABRICAÇÃO DE
INDÚSTRIA 324901 7398009

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

289 JAGUARÉ

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES

POSTO 322100 7394144

S

A

D

6

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

290 ÁGUA BRANCA

PEÇAS E ACESSÓRIOS 

PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, 

FABRICAÇÃO DE

COMÉRCIO 328049 7397463

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

291 PINHEIROS
TALHERES E BAIXELAS, 

FABRICAÇÃO DE
INDÚSTRIA 327140 7392517

W

G

S

8

contaminada em 

processo de 

reutilização (ACRu)

IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO

292 V. POMPÉIA CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA 327741 7397117

S

A

D

6

9

reabilitada para o uso 

declarado (AR)

293 PQ DA MOOCA

FUNDIÇÃO, LAMINAÇÃO E 

ESTAMPARIA DE 

ALUMÍNIO

INDÚSTRIA 337276 7392671

S

A

D

6

reabilitada para o uso 

declarado (AR)
IDENTIFICAÇÃO: CONDOMÍNIO
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APÊNDICE 3 

LISTA DAS ÁREAS CONTAMINADAS EM REUTILIZAÇÃO OU 

REUTILIZADAS PELO MERCADO IMOBILIÁRIO, CADASTRADAS 

NO DECONT, QUE NÃO CONSTAM NA RELAÇÃO DE ÁREAS 

CONTAMINADAS DA CETESB. 
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCAL

1 03477-000 Aricanduva Zona Mista (ZM) Reabilitada 345.652 E 7.392.860 N 

2 03409-020 Carrão Zona Mista (ZM) Reabilitada 341.733 E 7.395.258 N 

3 03319-001 Carrão Zona Centralidade (ZC) Reabilitada 341.260 E 7.395.466 N

4 05350-000 Rio Pequeno
Zona Exclusivamente 

Residencial 2 (ZER-2)
Reabilitada 319.068 E 7.391.084 N

5 02250-000 Limão

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação 

Metropolitana Previsto 

(ZEMP)

Reabilitada 329.381 E 7.399.533 N

COORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

6 04293-000 Cursino Zona Centralidade (ZC) Reabilitada 335.224 E 7.386.770 N

7 04202-021 Ipiranga Zona Centralidade (ZC) Reabilitada 336.421 E 7.391.728 N

8 04266-030 Ipiranga Zona Mista (ZM) Contaminada 335.860 E 7.390.226 N

9 04271-060 Ipiranga Zona Centralidade (ZC) Reabilitada 335.085 E 7.390.518 N

10  04248-060 Sacomã Zona Mista (ZM)
Monitoramento 

para Reabilitação
336.818 E 7.387.706 N
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

11 04253-000 Sacomã Zona Mista (ZM) Reabilitada 337.057 E 7.387.601 N

12  04313-210 Jabaquara

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Reabilitada 332.923 E 7.385.264 N

13  05347-010 Jaguaré
Zona de Desenvolvimento 

Econômico 2 (ZDE-2)

Contaminada sob 

Investigação
322.558 E 7.394.129 N

14 05058-020 Lapa Zona Mista (ZM) Contaminada 325.765 E 7.396.209 N

15  05056-001 Lapa Zona Mista (ZM) Reabilitada 325.898 E 7.395.807 N
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

16  05092-020 Lapa Zona Mista (ZM) Reabilitada 324.543 E 7.398.157 N

17 05065-110 Lapa Zona Mista (ZM) Reabilitada 327.096 E 7.398.015 N

18  05311-000 Vila Leopoldina Zona Mista (ZM)
Contaminada sob 

Investigação
321.884 E 7.396.550 N

19 05305-002 Vila Leopoldina Zona Mista (ZM) Reabilitada 323.361 E 7.396.420 N

21 03180-003 Agua Rasa Zona Mista (ZM) Contaminada 337.931 E 7.393.163 N
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

22 03185-050 Agua Rasa Zona Mista (ZM) Contaminada 338.295 E 7.392.987 N

23 03186-010 Agua Rasa Zona Mista (ZM) Reabilitada 338.897 E 7.392.961 N

20  03165-002 Agua Rasa Zona Mista (ZM) Reabilitada 338.212 E 7.393.498 N

24  03186-040 Agua Rasa Zona Mista (ZM) Reabilitada 338.865 E 7.392.897 N

25  03022-030 Belém Zona Mista (ZM) Contaminada 336.313 E 7.397.393 N



247

ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

26 03043-010 Brás Zona Centralidade (ZC) Contaminada 335.102 E 7.394.677 N

27  03044-000 Brás Zona Centralidade (ZC)
Contaminada sob 

Investigação
335.102 E 7.394.434 N

28 03163-030 Mooca

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Contaminada sob 

Investigação
337.031 E 7.395.130 N

29 03162-060 Mooca Zona Mista (ZM) Contaminada 336.405 E 7.394.654 N 

30 03182-040 Mooca Zona Mista (ZM) Reabilitada 337.403 E 7.393.756 N
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

31  03116-000 Mooca Zona Centralidade (ZC) Reabilitada 336.758 E 7.393.876 N

32 03111-001 Mooca Zona Mista (ZM) Reabilitada 336.288 E 7.393.126 N

33 03065-020 Tatuapé

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Reabilitada 338727 E 7.395.838 N 

34 03308-010 Tatuapé

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Contaminada 340.101 E 7.395.837 N

35 03073-060 Tatuapé
Zona Especial de Interesse 

Social 3 (ZEIS-3)
Reabilitada 341.143 E 7.396.639 N
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

36 3085010 Tatuapé

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

Previsto (ZEUP)

Reabilitada 339.841 E 7.396.487 N

37 04705-080 Itaim Bibi Zona Centralidade (ZC) Reabilitada 327.069 E 7.386.708 N

38 04569-000 Itaim Bibi
Zona Exclusivamente 

Residencial 1 (ZER-1)
Contaminada 327.366 E 7.387.462 N

39 04705-080 Itaim Bibi Zona Centralidade (ZC) Reabilitada 327.062 E 7.386.631 N 

40 04703-000 Itaim Bibi Zona Centralidade (ZC)
Contaminada sob 

Investigação
326.601 E 7.386.924 N 
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

41 04548-002 Itaim Bibi Zona Mista (ZM)
Contaminada sob 

Investigação
328.313 E 7.389.016 N

42 02046-030 Santana Zona Centralidade (ZC)
Contaminada sob 

Investigação
335.340 E 7.400.716 N 

43 02450-010 Santana Zona Centralidade (ZC) Reabilitada 332.469 E 7.400.154 N

44 04602-006 Campo Bello Zona Mista (ZM) Reabilitada 329.196 E 7.387.446 N

45 04603-000 Campo Bello

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Contaminada sob 

Investigação
329.278 E 7.387.373 N
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

46 04602-031 Campo Bello

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Contaminada sob 

Investigação
328.087 E 7.386.187 N

47 04602-000 Campo Bello

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Reabilitada 328.026 E 7.386.056 N 

48 04635-080 Campo Bello Zona Mista (ZM) Reabilitada 329.617 E 7.384.697 N

49 04696-270 Campo Grande

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação 

Metropolitana (ZEM)

Contaminada 325.922 E 7.381.891 N

50  04444-000 Campo Grande Zona Mista (ZM) Contaminada 327.893 E 7.379.532 N 
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

51  04755-060 Santo Amaro 
Zona Especial de Interesse 

Social 3 (ZEIS-3)
Reabilitada 325.123 E 7.383.757 N

52 04715-005 Santo Amaro Zona Mista (ZM) Reabilitada 326.095 E 7.385.691 N

53 01332-010 Bela Vista

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Contaminada 331.315 E 7.393.381 N

54 01516-100 Cambuci
Zona Especial de Interesse 

Social 3 (ZEIS-3)
Reabilitada 335.127 E 7.393.515 N

55 01524-030 Cambuci
Zona Especial de Interesse 

Social 3 (ZEIS-3)

Contaminada sob 

Investigação
335.351 E 7.392.854 N
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

56 01303-000 Consolação

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Contaminada 331.757 E 7.394.612 N PARQUE AUGUSTA

57 01529-000 Liberdade Zona Mista (ZM) Contaminada 333.173 E 7.392.791 N

58  01135-020 Santa Cecilia
Zona Especial de Interesse 

Social 3 (ZEIS-3)
Reabilitada 331.527 E 7.397.074 N

59 01206-001 Santa Cecilia
Zona Especial de Interesse 

Social 3 (ZEIS-3)

Contaminada sob 

Investigação
332.127 E 7.396.984 N

60 01138-050 Santa Cecilia
Zona Especial de 

Preservação (ZEP)
Reabilitada 331.046 E 7.397.466 N
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

61 01115-010 Santa Cecilia

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação 

Metropolitana (ZEM)

Reabilitada 330.796 E 7.396.587 N

62 02051-001 Vila Guilherme

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação 

Metropolitana Previsto 

(ZEMP)

Contaminada sob 

Investigação
335.716 E 7.398.807 N

63 0116-001 Vila Maria Zona Centralidade (ZC)
Contaminada sob 

Investigação
338.263 E 7.398.303 N

64 04035-001 Saúde

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Reabilitada 333.023 E 7.388.995 N

65 04143-010 Saúde Zona Mista (ZM) Reabilitada 333.328 E 7.387.115 N
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ID CEP BAIRRO ZONEAMENTO CLASSIFICAÇAO IMAGEM DO LOCALCOORDENADAS

APENDICE 3 - ACRu CADASTRADAS NO DECONT E NÃO CADASTRADAS NA CETESB

66 04045-003 Saúde

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Reabilitada 332.731 E 7.386.436 N

67 04142-090 Saúde

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Contaminada sob 

Investigação
333.201 E 7.387.918 N

68 04018-030 Vila Mariana

Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana 

(ZEU)

Contaminada 332.443 E 7.391.077 N 

69 03222-000
Parque São 

Lucas
Zona Centralidade (ZC)

Contaminada sob 

Investigação
340.799 E 7.390.675 N 
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