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Resumo: O crescimento urbano acelerado aliado à escassez de áreas livres vem gerando 

uma pressão pela ocupação dos vazios existentes nas regiões centrais de algumas cidades, 

inclusive áreas industriais desativadas ou em processo de descaracterização. A revitalização 

dessas áreas é importante para conter a expansão do perímetro urbano e preservar áreas 

verdes. No entanto, a mudança de uso deve ocorrer de forma segura. É necessária uma 

investigação prévia e criteriosa na área a ser revitalizada, evitando a implantação de 

empreendimentos em locais que ofereçam riscos à saúde e à segurança da população. No 

estado de São Paulo, a busca pela resolução do problema teve como principal resultado a 

publicação do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, que contempla as etapas 

dos processos de identificação e remediação dessas áreas. Neste trabalho foi realizada uma 

avaliação preliminar em área localizada na região central da cidade de Jacareí. A definição 

da região de interesse foi direcionada pela existência de uma planta onde funcionou no 

passado uma indústria têxtil, atividade considerada potencialmente contaminadora do solo e 

das águas subterrâneas. Além disso, o imóvel está inserido em uma zona predominante 

residencial, que por ser próxima ao centro da cidade e ainda possuir terrenos vazios, vem 

sendo alvo de interesse imobiliário crescente e incentivo ao adensamento proporcionado 

pela legislação municipal. Os resultados apontaram evidências específicas que justificam o 

enquadramento do imóvel industrial como área suspeita de contaminação. No entanto, 

somente uma investigação confirmatória pode certificar ou não a existência desse passivo 

ambiental. 

 

Palavras-chave: Áreas contaminadas, Avaliação preliminar, Revitalização. 

 

 

Abstract: The rapid urban growth along with a shortage of open spaces is creating pressure 

for the occupation of the existing voids in the central regions of some cities, inclusively 

disable industrial areas or in process of mischaracterization. The revitalization of these areas 

is important to contain the expansion of the urban area and preserve green areas. However, 

the use change should occur safely. It’s necessary a thorough and prior investigation to the 

area being revitalized by avoiding the implementation of projects in locations that offer risks 

to health and safety of the population. In the state of São Paulo, the quest for resolution of the 

problem was mainly a result of the publication of the Management of Contaminated Areas 

Manual, which comprises the steps of procedures for identification and remediation of these 

areas. In this paper was carried out a preliminary assessment in an area located in the 

central region of the city of Jacareí. The definition of the region of interest was driven by the 

existence of a plant where worked in the past a textile industry, activity considered potentially 

contaminating soil and groundwater. Moreover, the property is housed in a predominantly 

residential area, which is close to the city center and still have vacant lots, has been the 

target of growing interest in real estate consolidation and incentive to crowding provided by 

municipal legislation. The results showed specific evidence justifying the framing of the 



 

property as industrial area suspected of contamination. However, only a confirmatory 

investigation may certify whether or not the existence of environmental liabilities. 
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1     INTRODUÇÃO 

Durante um longo período de tempo, a indústria “era livre de restrições para fazer o que 

quisesse com o ar, a água e a paisagem urbana” (GALBRAITH, 1980 apud VALENTIM, 

2010). As práticas industriais do passado deixaram como legado passivos ambientais que 

começaram a ser resgatados apenas nas décadas de 70 e 80 (SANCHEZ, 2001 apud CALZA 

et al., 2007). 

A origem das áreas contaminadas
1
 está relacionada ao desconhecimento, 

em épocas passadas, de procedimentos seguros para o manejo de 

substâncias perigosas, ao desrespeito a esses procedimentos seguros e à 

ocorrência de acidentes ou vazamentos durante o desenvolvimento dos 

processos produtivos, de transporte ou de armazenamento de matérias-

primas e produtos (CETESB, 2011). 

No Brasil, os primeiros problemas com áreas contaminadas foram identificados durante a 

década de 80, mas somente a partir da década de 90 o Poder Público começou a se estruturar 

para atender a essa demanda.  

No Estado de São Paulo, os primeiros passos foram dados em 1993, quando a CETESB – 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo iniciou um programa de cooperação técnica 

com a entidade do governo alemão GTZ - Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (SANCHEZ, 2004). Como principal resultado, em 2001 foi publicado o 

Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC), o qual contempla as etapas tanto 

para o levantamento de passivos ambientais quanto para o processo de remediação. Desde 

então, diversas medidas institucionais preventivas e corretivas vem sendo tomadas em busca 

de soluções para os problemas ocasionados por essas áreas. 

Em 2002, com a entrada em vigor o decreto estadual 47.400, as indústrias paulistas 

passaram a ter o dever de comunicar o encerramento de suas atividades e apresentar um plano 

de desativação comprovando a ausência de pendências ambientais (SANCHEZ, 2004). No 

mesmo ano, a CETESB divulgou pela primeira vez o Cadastro de Áreas Contaminadas, com 

255 casos registrados. Desde então esse número só aumentou. Após a última atualização, 

ocorrida em 2011, o número de ocorrências chegou a 4.131. É importante destacar que em 

342 casos, a reutilização dessas áreas já se concretizou ou está planejada, demonstrando uma 

tendência de mudança de uso (CETESB, 2011). 

A existência de contaminação pode gerar “riscos à segurança das pessoas e das 

propriedades, riscos à saúde pública e dos ecossistemas, restrições ao desenvolvimento urbano 

e redução do valor imobiliário das propriedades” (SANCHEZ, 1998 apud CETESB, 2001). 

Portanto, o novo uso dessas áreas deve estar relacionado aos riscos que elas podem trazer à 

população (VOLPE et al. 2009). 

Para que a reutilização de áreas industriais desativadas concretize-se de forma segura, é 

fundamental a realização de investigação prévia que elimine as possibilidades de 

_____________ 
1
 Área contaminada: “área, local ou terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação, causada pela 

introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, 

enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural” (CETESB, 2001). 



 

contaminação e assegure as condições ideais para um novo uso. No caso de áreas 

comprovadamente contaminadas, faz-se necessária “a adoção de medidas adequadas de 

remediação ou intervenção que garantam a saúde pública e a qualidade ambiental” (CETESB, 

2011), tendo em vista que na maioria dos casos estas áreas são destinadas a construção de 

empreendimentos imobiliários. 

Se por um lado é importante realizar a investigação prévia de passivos ambientais, por 

outro a reutilização dessas áreas deve ser incentivada, pois é fundamental para o melhor 

aproveitamento da infraestrutura existente e para a requalificação do espaço urbano. A 

dificuldade de reintegração à dinâmica urbana pode resultar em abandono e degradação do 

imóvel e do seu entorno. 

O presente trabalho pretende investigar as possibilidades de contaminação em uma área 

industrial localizada na região central da cidade de Jacareí, no estado de São Paulo. O objetivo 

é aplicar o procedimento do Manual de GAC e levantar informações que possibilitem a 

eliminação das possibilidades de contaminação ou a classificação da área como 

potencialmente contaminada (AP), suspeita de contaminação (AS) ou área contaminada (AC). 

2     METODOLOGIA 

A execução do trabalho foi dividida em duas partes: a revisão bibliográfica sobre o tema 

e o estudo de caso, baseado na aplicação das três primeiras etapas do processo de 

identificação de áreas contaminadas do Manual de GAC (Tabela 1).  

Tabela 1 Metodologia utilizada no estudo de caso. 

ETAPAS DO MANUAL DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS 

DEFINIÇÃO DA REGIÃO DE 

INTERESSE 

1) Delimitação em mapa e foto aérea 

2) Caracterização do meio físico (revisão bibliográfica) 

3) Identificação dos bens a proteger: apresentação em mapa 

IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS 

POTENCIALMENTE 

CONTAMINADAS 

1) Levantamento histórico 

2) Levantamento de uso e ocupação do solo atual 

3) Vistorias e entrevistas 

4) Localização em mapa e foto aérea 

5) Priorização 1 

AVALIAÇÃO PRELIMINAR 

1) Estudo do histórico da área 

2) Entrevista com ex-funcionário 

3) Consulta à CETESB 

4) Classificação 1 

3     ESTUDO DE CASO: ÁREA INDUSTRIAL NA REGIÃO CENTRAL DE 

JACAREÍ 

A área objeto de estudo localiza-se no trecho paulista do Vale do Paraíba do Sul, mais 

especificamente na região central da cidade de Jacareí. A região “se destaca por possuir uma 

das maiores taxas de crescimento e urbanização do estado de São Paulo” (MOURA, 2006). O 

município, que possui 65 km² de área urbana e aproximadamente 211 mil habitantes, está 

posicionado entre as duas principais capitais do país, a 80 km de São Paulo e a 350 km do Rio 

de Janeiro (JACAREÍ, 2012).  

A definição da região de interesse foi direcionada pela existência de uma indústria têxtil 

desativada. Atualmente, o imóvel está inserido em uma zona predominante residencial, que 

por ser próxima ao centro da cidade e ainda possuir terrenos vazios, vem sendo alvo de 

interesse imobiliário crescente e incentivo ao adensamento proporcionado pela legislação 

municipal.  



 

4     CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

A caracterização do meio físico foi baseada em revisões bibliográficas de escala regional. 

A descrição em escala local depende da realização de sondagens e testes específicos na área 

de interesse, que só são viáveis na fase de investigação confirmatória, após a constatação da 

suspeita de contaminação. Portanto, tal aprofundamento está fora do escopo do trabalho. 

4.1  Hidrologia 

Jacareí faz parte do trecho paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Seu principal atributo 

físico é o rio que dá nome a bacia. Ele percorre toda a cidade e no passado foi o principal 

indutor de sua ocupação. A área de estudo também é cortada por um de seus afluentes, o 

córrego Turi, e ambos pertencem à Classe 2 (FCR, 2009). 

4.2  Pedologia 

De acordo com o Mapa Pedológico do Instituto Agronômico de Campinas – IAC o solo 

da região é classificado como Gleissolo Melânico (Húmico e Hidromórfico Cinzento) 

(MOURA, 2006), formado sob grande influência do excesso de umidade, o que aumenta a 

resistência à difusão dos gases do solo para a atmosfera e vice-versa (FLORES, 

GARRASTAZU e ALBA, 2009) 

4.3  Geologia 

A região é formada por duas grandes unidades geológicas: o embasamento cristalino e a 

bacia sedimentar de Taubaté (MOURA, 2006), cujo o preenchimento ocorreu no Terciário e 

no Quaternário, em três fases. A primeira com a deposição dos sedimentos do Grupo Taubaté, 

subdvidido nas formações Resende, Tremembé e São Paulo. A segunda com a deposição da 

Formação Pindamonhanga e a terceira com os depósitos aluviais e coluviais nas planícies 

fluviais. Apesar da diversidade litoestratigráfica, a unidade predominante na região de 

interesse é a Formação Resende (VIDAL e CHANG 2002). 

4.4  Hidrogeologia 

A cidade de Jacareí encontra-se na área do Aquífero Sedimentar de Taubaté. A 

característica marcante deste aqüífero é a sua heterogeneidade, ocasionada pela alternância 

entre camadas de sedimentos arenosos e argilosos. Lentes de argila separam a parte livre da 

semiconfinada (Figura 1) (IRITANI e EZAKI, 2008). Essa configuração resulta em diferentes 

permeabilidades e limitada migração vertical (FCR, 2009).  

 

 

Figura 1 Modelo Conceitual do Aquífero Taubaté. Fonte: Iritani e Ezaki (2008). 



 
A existência de porções de argila na Bacia, relacionadas a pacotes de 

sedimentos arenosos propicia a existência de “aqüíferos suspensos”. Em 

casos de contaminação, a investigação detalhada da extensão das plumas de 

contaminação é dispendiosa e geralmente seus resultados são incertos 

(CETESB, 2012). 

Na área de estudo, o aqüífero possui porosidade primária e boa produtividade. É 

composto predominantemente por sedimentos arenosos e permeáveis da Formação Resende, 

com profundidade máxima de 300m (VIDAL e CHANG, 2002). Estudos do DAEE (1977) 

apud Vidal e Chang (2002) indicaram baixa concentração de sais dissolvidos e alto teor de 

sílica. Ainda de acordo com Vidal e Chang (2002), as águas subterrâneas na região são 

bicarbonatadas cálcicas e possuem baixo tempo de residência e alta capacidade de lixiviação. 

Na região de interesse, por ser aflorante e ter comportamento livre, o aqüífero é 

recarregado diretamente por infiltração em áreas permeáveis, o que resulta em alta 

vulnerabilidade a cargas poluentes lançadas na superfície do terreno (IRITANI e EZAKI, 

2008). 

O rio Paraíba do Sul é a principal zona de descarga regional do aquífero, porém de 

Jacareí a São José dos Campos o fluxo é influente, ou seja, com contribuição do rio para o 

aquífero. Seus afluentes podem atuar como áreas de descarga local, propiciando menores 

tempos de trânsito (DAEE, 1977 apud FCR, 2009). 

Segundo Mancuso e Monteiro (2005), a interpretação de ensaios de bombeamento 

realizados na região de interesse indica que a condutividade hidráulica do aqüífero pode 

chegar a 3 m/dia no eixo da cidade de Jacareí. As maiores transmissividades também foram 

observadas no município, atingindo 650 m²/dia. Tais parâmetros indicam alta capacidade de 

transmitir água, e no caso de contaminação das águas subterrâneas, essa característica 

promoverá uma rápida propagação dos contaminantes presentes no meio. 

5     BENS A PROTEGER 

Após levantamento na área, foram identificados os seguintes bens a proteger (Figura 2): 

 

 

Figura 2 Mapa conceitual dos bens a proteger na região de interesse. Fonte: Autor (2012). 



 

6     IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS - APS 

O levantamento inicial foi elaborado através da obtenção de dados no site da CETESB e 

da localização em campo de áreas onde foram ou são desenvolvidas atividades 

potencialmente contaminadoras do solo e das águas subterrâneas, definidas pelo Manual de 

GAC.  

Após vistorias e entrevistas com moradores para confirmação e complementação das 

informações iniciais, foram obtidas evidências específicas que possibilitaram a identificação 

de vinte (20) áreas como potencialmente contaminadas - APs (Figura 3). Das possíveis fontes 

de contaminação levantadas, nenhuma estava previamente cadastrada na Relação de Áreas 

Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo. 

 

 

Figura 3 Mapa com a localização das APs sobreposto à imagem aérea do Google Earth. 

Fonte: Autor (2012). 

7     AVALIAÇÃO PRELIMINAR 

Embora tenham sido identificadas diversas atividades potencialmente contaminadoras, a 

área industrial foi selecionada para a avaliação preliminar (área 1 da Figura 3). O lote, que 

possui 173.000 m², foi priorizado devido ao desenvolvimento acelerado do mercado 



 

imobiliário observado na região. A tendência é que futuramente o imóvel venha a ter um uso 

residencial. Portanto, é necessária uma investigação prévia adequada que garanta uma 

transição de usos segura. 

7.1  Histórico da região 

Antes da implantação da indústria, a área era isolada da concentração urbana. A 

urbanização local intensificou-se somente a partir da década de 70, estimulada pela 

proximidade com o centro da cidade. A ausência de controle dessa expansão resultou na 

proximidade de usos do solo incompatíveis. Atualmente, a tipologia predominante na região é 

a residencial horizontal. 

Recentemente a ocupação chegou aos limites do lote, acirrando ainda mais essa 

incompatibilidade. A vocação residencial permanece, porém vem ocorrendo uma mudança no 

perfil urbanístico da região. Terrenos vazios e uma garagem de ônibus desativada estão dando 

lugar a lançamentos imobiliários de edifícios residenciais. Também foi implantado um 

condomínio fechado de alto padrão em área vizinha ao imóvel industrial, antigamente 

utilizada na atividade de extração de areia. 

A área está inserida na Zona de Adensamento Preferencial 1, definida no Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial como a de maior densidade prevista do município. A densidade 

líquida
2
 proposta é de 600 habitantes por hectare (JACAREÍ, 2003), o que induz à 

verticalização. 

A valorização da região fica ainda mais evidente após a avaliação dos preços dos imóveis 

lançados recentemente. O valor do metro quadrado de um apartamento varia entre R$ 

3.000,00 e R$ 4.000,00
3
. Em um condomínio horizontal de alto padrão, são comercializados 

terrenos a partir de 600 m², com o preço do metro quadrado girando em torno de R$ 500,00
4
. 

Os valores encontrados são equivalentes aos dos bairros mais valorizados de São José dos 

Campos, a maior cidade da região. De acordo com a Associação das Construtoras do Vale do 

Paraíba, no início de 2012 o preço médio de venda do metro quadrado verificado nesses 

bairros era de R$ 4.000,00 (ROSSI, 2012). 

7.2  Indústria Têxtil Desativada 

A indústria têxtil foi uma das primeiras grandes empresas a se instalar na cidade, na 

década de 50. Segundo relato de um antigo funcionário, que trabalhou no local do início ao 

fim das atividades, a empresa buscou um terreno próximo ao rio para facilitar o lançamento 

de seus efluentes, prática extremamente comum na época. 

O processo produtivo era composto pelas atividades de lavagem, cardagem, penteagem, 

lissagem e fiação de lã, que era transformada a partir do estado bruto em tops de lã penteada 

(matéria-prima para a produção dos fios) e, em seguida, em fios de dois tipos. O primeiro 

misturava fibras de lã com fibras sintéticas, principalmente o poliéster para as tecelagens, 

enquanto o segundo beneficiava fibras acrílicas puras destinadas às malharias. (CETESB, 

1972) 

De acordo com as informações obtidas através de entrevista com ex-funcionário e de 

consulta a processos administrativos junto à CETESB, foi possível definir a seguinte tabela de 

ocorrências ao longo do tempo (Tabela 3): 

_____________ 
2
 “Adensamento líquido: é a relação entre o número total de habitantes e a área do terreno, descontando o 

sistema de áreas públicas” (JACAREÍ, 2003). 
3
 Informação obtida através de pesquisa de preço e metragem quadrada de imóveis lançados recentemente. 

4
 Informação obtida através de pesquisa de preço e metragem quadrada de imóveis lançados recentemente. 



 

Tabela 2 Histórico de ocorrências da indústria têxtil. 

Ano Ocorrências 

1952  Início da construção 

1954  Início da operação 

1971  Início do monitoramento para adequação dos efluentes líquidos 

1972  Advertência por lançamento de efluentes em desacordo com a legislação 

 Implantação de tratamento preliminar com resultados insatisfatórios 

1973  Incêndio no setor de fiação 

1974  Multa por lançamento de efluentes em desacordo com a legislação 

1975  Retomada as atividades do setor de fiação 

1976  Multa por lançamento de efluentes em desacordo com a legislação 

1977  Multa por lançamento de efluentes em desacordo com a legislação 

1978  Multa diária por lançamento de efluentes em desacordo com a legislação 

1979  Empresa apresentou projeto de sistema de tratamento definitivo das águas residuárias e 

CETESB solicitou complementações 

1981  Empresa apresentou projeto readequado 

1983?  Implantação do Sistema de Tratamento Definitivo 

1986  Aprovação da destinação final dos resíduos sólidos 

1990  Inspeção aponta irregularidades na área de disposição de resíduos e no sistema de 

contenção do óleo BPF 

1991  Nova vistoria constatou que irregularidades foram sanadas 

1995  Fechamento do setor de fiação 

1996  Encerramento de todas as atividades têxteis 

 

Em agosto de 1971 teve início a ação administrativa do Poder Público Estadual visando a 

adequação dos efluentes líquidos. A indústria foi multada diversas vezes e solicitou várias 

prorrogações de prazo para a apresentação do sistema de tratamento definitivo. Após análise 

dos processos, ficaram evidentes as dificuldades técnicas e financeiras da empresa em 

encontrar um método eficaz para a remoção dos materiais graxos das águas residuárias.  

Em julho de 1973, a indústria sofreu um incêndio que atingiu 17.000 m² da área 

construída, comprometendo todas as instalações do setor de fiação. Como o maquinário do 

setor de penteagem não sofreu grandes danos, a produção prosseguiu, porém em ritmo 

reduzido. Somente em 1975 o setor de fiação reiniciou suas atividades (SÃO PAULO, 1976). 

Durante o levantamento, não foram encontradas informações sobre as causas desse acidente. 

Impactos Ambientais 

O levantamento prévio dos impactos ambientais causados pela atividade têxtil foi 

baseado nas informações fornecidas pelo já citado ex-funcionário da indústria. Posteriormente 

essas informações foram confirmadas e complementadas em consulta à CETESB. 

Foi apurado que a água utilizada no processo era retirada de poço de captação subterrânea 

e as descargas de poluentes originavam-se apenas dos setores de lavagem (água com terra, 

areia, lanolina, metassilicato de sódio
5
 e sabão

6
) e lissagem (água com hidropol

7
). De acordo 

com os fabricantes, os três produtos químicos utilizados eram biodegradáveis e atóxicos. 

Até meados da década de 70, esse efluente era lançado in natura no Rio Paraíba do Sul. 

_____________ 
5
 Éster misto composto por três ácidos orgânicos e potássio. 

6
 Sal sódico, com reação aquosa levemente alcalina. 

7
 Produto a base de alcoóis graxos derivados de hidrogenação de óleos vegetais. 



 

Em 1972, com a implantação do tratamento preliminar, parte da lanolina era extraída da água 

e acondicionada em tambores para venda. O restante era enviado com a terra e a areia para 

aterros nas dependências da indústria (CETESB, 1979). Em 1986, após o início da operação 

do sistema definitivo, os sólidos biodegradáveis resultantes do tratamento permaneceram 

sendo depositados no mesmo local, com anuência da CETESB (1986).  

Embora a presença de lanolina em excesso aumente a DBO e prejudique o meio 

ambiente, é provável que os efeitos dessa carga orgânica excedente tenham sido atenuados, 

tendo em vista que se trata de gordura animal biodegradável e as ocorrências datam de mais 

de vinte anos. 

Embora os registros indiquem que problemas com a lanolina tenham durado mais tempo, 

o episódio que merece mais destaque é a inspeção realizada na empresa em 1990, na qual 

foram constatadas irregularidades nas instalações. O sistema de contenção dos tanques de óleo 

BPF, utilizado na alimentação das caldeiras, foi considerado inadequado por ter escoamento 

de água pluvial com ralo dentro das bacias. Além disso, foi constatada a presença de “grande 

quantidade de óleo queimado” na área de disposição aprovada pela CETESB. Não foi 

possível levantar a quantidade exata de óleo depositada no local (CETESB, 1990). Em março 

de 1991 ambas as irregularidades haviam sido sanadas (CETESB, 1991). 

O óleo combustível em questão “pode apresentar perigo para o meio ambiente em casos 

de grandes derramamentos” (PETROBRÁS, 2012). Entre os principais efeitos levantados está 

o potencial de bioacumulação em organismos aquáticos, devido à presença de 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos em sua composição. Além disso, o produto é suspeito 

de causar câncer e outros efeitos adversos à saúde humana (PETROBRÁS, 2012). 

As considerações sobre o tratamento e disposição do produto indicam que o descarte deve 

ser realizado de acordo com o estabelecido para resíduos perigosos, devido à sua toxicidade. 

São recomendados o coprocessamento em cimenteiras e a incineração (PETROBRÁS, 2012). 

7.3  Atividades Posteriores 

Em levantamento realizado no site da CETESB, foi constatado que após o encerramento 

da produção têxtil foram licenciadas no local as seguintes atividades (Tabela 4): 

Tabela 3 Histórico de atividades licenciadas no imóvel. 

Ano Atividade Potencialmente 

Contaminadora 

1999 Beneficiamento de arroz NÃO 

1999 Fabricação de Componentes para telecomunicações SIM 

2006 Serviços de impressão em plástico (banner) NÃO 

2009 Depósito e/ou comércio atacadista de produtos químicos (glifosato) SIM 

2011 Montagem de circuitos eletrônicos pra terceiros (cabos e circuitos) NÃO 

2011 Confecção de acessórios para filtros industriais com tecidos filtrantes NÃO 

 

Não foram levantados detalhes de operação das empresas supracitadas, porém a 

existência de licenciamento ambiental indica que estas são fiscalizadas com freqüência e 

provavelmente exercem suas atividades em conformidade com a legislação. 

Atualmente as instalações abrigam um condomínio empresarial de logística e 

armazenagem, com uma infraestrutura de 25.000 m² construídos, sendo 19.000 m² só de 

galpões industriais. 

 

 

 



 

8     CONCLUSÃO 

A revisão das informações disponíveis na bibliografia e na CETESB permitiu a 

construção de uma base de dados sólida para a caracterização do meio físico e do histórico da 

área. A obtenção de um embasamento confiável aliada a uma avaliação criteriosa, 

representam o primeiro e importante passo para o sucesso na reutilização de áreas 

contaminadas. 

No caso em discussão, o cenário estabelecido pela caracterização do meio físico indica 

que além da área ser altamente sensível à poluição, a propagação de possíveis contaminantes 

na zona saturada tende a ser muito rápida.  Paralelamente, o levantamento histórico 

identificou que o principal impacto decorrente das atividades exercidas no local foi a 

disposição inadequada de óleo queimado no terreno.  

Considerando que a ocorrência data de 1990, é provável que no decorrer do tempo tenha 

havido uma redução natural da carga poluente em relação à carga inicial. No entanto, por se 

tratar de substância com baixa degradação e alta persistência, não é possível afirmar 

previamente que não existe contaminação na área. 

Portanto, os resultados obtidos nessa avaliação preliminar indicam que, apesar do lapso 

temporal existente e da ausência de informações precisas sobre a quantidade específica de 

óleo disposta inadequadamente, os indícios justificam o enquadramento da referida área como 

suspeita de contaminação. Diante das evidências encontradas, somente a realização de uma 

investigação confirmatória pode certificar ou não a existência de contaminação. Como a 

substância em questão possui alta toxicidade, essa confirmação é fundamental para a saúde e a 

segurança da população. 

É importante ressaltar ainda que não é possível eliminar totalmente as possibilidades de 

contaminação por outras substâncias, tendo em vista que ainda são exercidas outras atividades 

potencialmente contaminadoras no local. 
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