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Resumo: Os empreendedores imobiliários caminham em direção à conscientização da necessidade 

em procurar consultorias especializadas em Gerenciamento de Áreas Contaminadas para realizar 

uma Avaliação Ambiental Preliminar (Fase I/Due Diligence), antes de adquirir um imóvel. O 

presente artigo apresenta os resultados de uma Avaliação Preliminar de Passivo Ambiental para 

aquisição de um imóvel localizado no município de São Paulo. Os estudos foram conduzidos de 

acordo com as metodologias estabelecidas pelo Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

e Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis. A avaliação constituiu-se pela 

inspeção da área pelo técnico da empresa Planterra Ambiental, realizada durante o mês de maio 

de 2012, e pelo levantamento documental do histórico de uso e ocupação da área objeto do estudo. 

Durante a vistoria técnica foram identificadas duas áreas suspeitas de contaminação, logo, 

classificando a área em estudo como Área Suspeita de Contaminação (AS). 

Palavras-chave: Avaliação Preliminar, Due Diligence, Fase I, Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas. 

Abstract: The real estate developers is moving towards an new found awareness about the need to 

seek aid of specialized consultancies in Contaminated Sites Management in order to undertake 

Environmental Preliminary Assessments ( Phase I / Due Diligence ) before purchasing properties. 

This article presents the results of one of these Assessments elaborated for the acquisition of a 

property located in the municipality of São Paulo. The studies were conducted in accordance with 

the methods set out in the Manual of Contaminated Sites Management  and the Guide to Evaluation 

of Potential Contamination in Real Estate. The assessment consisted of the inspection of the site by 

a Environmental technician of the consultancy Planterra Ambiental, held during the month of May 

2012, and the documentary survey of the history of use and occupation of the study area. During 

this technical inspection two areas suspected of contamination were identified, thus classifying the 

study area as suspected contamination (AS). 

Keywords: Preliminary Assessment, Due Diligence, Phase I, Contaminated Sites Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Constituição Federal do Brasil (1988) todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e o dever de defendê-lo e protegê-lo para as presentes e futuras 

gerações. Como ferramentas na defesa deste direito, cita-se a Lei Federal 6.938 (1981) juntamente 

com o Decreto Federal 99.274 (1990) qe definem e regulamentam a Política Nacional do Meio 

Ambiente, a qual obriga o poluidor a recuperar e/ou indenizar danos causados em virtude da 

contaminação do meio. Soma-se às legislações expostas, a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro 

de 1979, que define as competências do Estado e do Município sobre a questão do parcelamento de 

solo, a qual proíbe - entre outras definições - o emprego de material nocivo no aterramento de 

terrenos, e o loteamento em áreas poluídas, até seu saneamento. No âmbito estadual (SP), a 

Constituição do Estado de São Paulo (1988) define aspectos de proteção contra a poluição e 

degradação do Meio Ambiente, responsabilidades aos poluidores e exige medidas preventivas e 

corretivas aos danos causados pela poluição. Já no contexto de parcelamento do solo, a Lei Estadual 

7.663 (1991) e Lei Estadual 9.999 (1998) definem o zoneamento industrial e disciplina o uso de 

zonas industriais, respectivamente, sob o prisma da contaminação de solo. Por fim, o Decreto 

Estadual 8.468 (1978) estabelece a atuação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 

CETESB - órgão responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de 

atividades geradoras de poluição - na fiscalização de Áreas Contaminadas e faz menção à 

integração das secretarias municipais. 

Atualmente, as notícias relacionadas à contaminação ambiental em imóveis vêm se tornado 

cada vez mais comuns nas mídias, principalmente em função da reutilização de áreas industriais em 

detrimento da implantação de tipos diversos de empreendimentos. Estas áreas, segundo a CETESB, 

podem ser consideradas como áreas passíveis de investigação acerca de seu potencial de abranger e 

disseminar contaminantes nas matrizes solo e água subterrânea que apresentem risco à saúde 

humana e meio ambiente. A fim de assegurar os empreendedores ao longo dos processos de 

incorporação imobiliária, a CETESB publicou, em 2003, o Guia para Avaliação do Potencial de 

Contaminação em Imóveis. 

O Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis (2003) recomenda o 

levantamento de diversas informações com a finalidade de se construir um histórico ambiental da 

área de interesse e, caso necessário, propor medidas confirmatórias e/ou interventivas que 

viabilizem a implantação do empreendimento, possibilitando avaliar a conveniência da aquisição do 

imóvel. Para desenvolver tal levantamento e estudo direcionado – denominado pela CETESB como 

Avaliação Ambiental Preliminar - muitos empreendedores procuram a assistência de consultorias 

ambientais especializadas nas etapas de gerenciamento de áreas contaminadas, conforme 

orientações do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, publicado em 2001 pela 

CETESB. 

A Avaliação Ambiental Preliminar consiste na inspeção de reconhecimento da área em estudo 

por um técnico ambiental treinado em identificar aspectos falhos de manutenção de estruturas e 

processos que possam prover vias de exposição à contaminação do solo e água subterrânea, ou 

mesmo levantar suspeita de contaminação em função da própria atividade desenvolvida no site e 

também das atividades desenvolvidas (na atualidade ou no passado) em seu entorno mínimo de 500 

metros de raio. A avaliação também é composta pelo levantamento documental (caso existente) a 

fim de caracterizar o histórico da área em estudo bem como o meio físico (i.e geologia e hidrologia 

regional). A compilação e análise dos dados obtidos nas etapas supracitadas culminarão na 

elaboração de um modelo conceitual inicial, circunscrevendo áreas menores dentro da área em 

estudo total, as quais podem ser classificadas como: Área Potencial (AP), Área Suspeita (AS) e 

Área Contaminada (AC). 

Em suma, a avaliação preliminar tem como objetivo específico o entendimento da tipologia da 

atividade em estudo, a identificação de materiais e/ou produtos produzidos, armazenados e 



 

 

utilizados, os resíduos gerados, a descrição do processo produzido e as substâncias que fazem ou 

fizeram parte do mesmo, sua localização em relação ao uso e ocupação do solo e sua relação para 

com os bens a proteger (CROZERA, 2009). Além da identificação de áreas potencialmente 

impactadas por contaminantes, a avaliação preliminar compreende a proposição de um plano de 

amostragem a ser executado em uma próxima etapa no gerenciamento de áreas contaminadas, a 

Investigação Confirmatória de Passivo Ambiental. 

 

2. MÉTODOS 

Este artigo foi elaborado baseado na observação detalhada de uma Avaliação Ambiental 

Preliminar realizada na área de um cliente da consultoria ambiental: Planterra Análises, Meio 

Ambiente e Serviços LTDA., situada na cidade de São Paulo, executada no período de dezembro de 

2012 a abril de 2013. O presente artigo foi escrito por meio do levantamento bibliográfico e seleção 

das informações que possuem relevância para o tema e que possuem forte potencial de aplicação no 

âmbito federal e estadual (SP), tais como leis e definições de termos utilizados nas investigações de 

áreas contaminadas. Ainda, foi realizado o estudo de caso, a fim de evidenciar a aplicação dos 

conceitos abordados, inicialmente na pesquisa bibliográfica. 

Inicialmente a área em estudo foi vistoriada detalhadamente pelo técnico de campo da Planterra 

Ambiental, com o objetivo de verificar indícios ou evidências de possíveis focos de contaminação, 

conforme o Guia de Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis (2003). Nesta etapa os 

entrevistados (de preferência pessoas com conhecimento do histórico de uso da área em estudo) 

devem responder ao questionário para avaliação das condições ambientais do imóvel, elaborado 

pela Planterra Ambiental. Concomitante aos trabalhos de inspeção da área em estudo, os 

documentos referente ao histórico de uso e ocupação do imóvel, foram consultados junto aos órgãos 

e entidades competentes, conforme Tabela 1 abaixo. 



 

 

 

Tabela 1. Fontes e tipos de informações específicas sobre cada área levantada durante a etapa de 

avaliação preliminar. 

 

Fontes de informação Tipos de informação Documentos a consultar 

Proprietário ou responsável 

pela área 

História operacional e 

ambiental da área 

Registros de produção, 

armazenamento e disposição 

de substâncias e resíduos na 

área, fluxogramas de plantas 

industriais. 

Órgão de controle ambiental Histórico ambiental e 

operacional da área, dados 

sobre o meio físico 

Processos, relatórios e 

cadastros 

Ministério Público Informações sobre a situação 

legal da área 

Processos 

Prefeitura Utilização atual/futura da área 

e vizinhança 

Plano Diretor, plantas da área 

Empresas de planejamento do 

uso e ocupação do solo 

Informações sobre os bens a 

proteger localizados próximos 

à área, histórico operacional 

da área 

Mapas, fotografia aéreas e 

relatórios 

Empresas prestadoras de 

serviços especializados, como 

perfuradoras de poços, 

aerofotogrametria, firmas de 

engenharia civil, empresas de 

abastecimento de água 

Descrição geológica e 

hidrogeológica da área, 

história do uso do solo e 

utilização da área, drenagens, 

bens a proteger, histórico das 

operações na área, disposição 

de substâncias, "layout" da 

área, informações geotécnicas 

Relatórios contendo mapas 

perfis descritivos de poços e 

sondagens, fotografias aéreas 

multitemporais, plantas das 

edificações, mapas com 

utilidades. 

Meios de comunicação Ocorrência de fatos marcantes 

relacionados à área 

Jornais, revistas e livros 

Corpo de Bombeiros Mapas históricos e plantas de 

segurança contra incêndio, 

medidas de segurança 

tomadas na área 

Relatórios, mapas, croquis 

Entrevistas com moradores, 

funcionários, técnicos de 

agência ambiental e prefeitura, 

etc. 

Histórico geral da área, 

processos, operação, 

disposição de substancia 

Registros das entrevistas 

executadas 

Institutos (geológicos, 

agronômicos, química, 

pedológico, metereológico, 

etc.), universidades 

Comportamento dos 

contaminantes, geologia, 

hidrogeologia, metereologia 

da área, etc. 

Textos de revistas 

especializadas, teses, 

dissertações, livros 

Fonte: Guia de Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis (2003) 



 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Inspeção de Reconhecimento da Área em Estudo 

A área em estudo trata-se de um terreno, sem edificações, com área aproximada de 30.370,00 

m
2
 no bairro de Itaquera – São Paulo/SP. Atualmente não são desenvolvidas atividades na área, 

entretanto sabe-se, através de entrevista com o proprietário do terreno, que houve deposição 

clandestina de resíduos e entulho de construção civil em parte da área. Durante vistoria realizada 

pelo técnico ambiental não foram observadas manchas ou qualquer tipo de evidência de 

contaminação por meio de derramamento ou vazamento de substâncias químicas. O solo encontra-

se exposto, sem qualquer tipo de pavimentação que recobre sua superfície. 

Mediante consulta, foi identificado que a área em estudo não consta na Relação de Áreas 

Contaminadas do Estado de São Paulo, publicada pela CETESB. E, de acordo com entrevistas 

realizadas, não existe registro de acidentes ambientais dentro da área em estudo, entretanto, essas 

informações foram obtidas sem suporte documental. 

 

3.2. Levantamento do Histórico de Uso e Ocupação do Solo 

Foi realizado um levantamento histórico de forma a avaliar o uso e ocupação do solo no local e 

adjacências, assim como a localização de bens a proteger através de entrevista com indivíduos 

familiarizados e responsáveis pela área, a fim de avaliar práticas e/ou procedimentos utilizados no 

passado, bem como possíveis instalações e/ou eventos que possam ter impactado a área em estudo; 

obtenção de documentos pertinentes como plantas, mapeamento aerofotogramétrico, matrícula do 

imóvel, vistoria nas instalações adjacentes e consulta a órgãos ambientais. No entanto, até o 

presente momento, o órgão ambiental não emitiu resposta referente à solicitação de histórico 

ambiental da área. 

De acordo com o site da CETESB - campo de licenciamento ambiental –, considerando um raio 

de 500 metros, observa-se que há áreas cadastradas na circunvizinhança para o processo de 

licenciamento ambiental, são elas: 01 posto de combustíveis, 11 indústrias, 01 oficina mecânica, 01 

funilaria, 02 garagens e parqueamento de veículos coletores, 01 empresa coletora de resíduos 

sólidos urbanos, 01 comércio e 01 empresa de terraplanagem e construções. Além disso, a área em 

estudo encontra-se cadastrada sob n° de registro 100-1008718, com dispensa de licença ambiental. 

Já em consulta à Relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas da CETESB, não foram 

encontrados registros de áreas contaminadas no entorno da área em estudo, considerando um raio de 

500 metros. 

De acordo com entrevistas, anteriormente funcionava a empresa HSJ – Terraplanagem e 

Construções Ltda. na área em estudo. Esta empresa executava serviços de terraplanagem e outras 

preparações de terreno. 

Durante vistoria técnica para reconhecimento da área, observou-se que a vizinhança é 

caracterizada pela presença de indústrias, empresas e comércios diversos e algumas residências. A 

caracterização da vizinhança visa reconhecer as atividades desenvolvidas pela população nas 

imediações, atentando-se para a forma como esta pode estar exposta a ou propiciando uma eventual 

contaminação do solo e água subterrânea. 

 

3.3. Levantamento Aerofotogramétrico 

Foram solicitadas fotos aéreas à empresa: Base Aerofotogrametria e Projetos S.A., cujos 

intervalos temporais e escalas são restringidos pelo acervo disponível, desta forma estudaram-se as 

fotos dos anos de 1976, 1986, 1996 e uma imagem atual, esta última obtida do site Google Earth, 

conforme as figuras a seguir, cujas delimitações da área estão em destaque (polígono vermelho).



 

 

 
Figura 1: Foto Aérea de 1977 na escala de 1:8.000 

Fonte: BASE Aerofotogrametria e Projetos S.A. 

 

Na figura 1 (1977) verifica-se que havia uma predominância de áreas verdes e loteamento no 

entorno imediato da área em estudo, com alguns galpões industriais e residências ao norte. 



 

 

 
Figura 2: Foto Aérea de 1986 na escala de 1:10.000 

Fonte: BASE Aerofotogrametria e Projetos S.A. 

 

Na figura 2 (1986) a mudança mais visível foi uma definição maior do arruamento do 

entorno da área em estudo e um adensamento da ocupação à sudoeste. 



 

 

 
Figura 3 Foto Aérea de 1996 na escala de 1:5.000. 

Fonte: BASE Aerofotogrametria e Projetos S.A. 

 

Na figura 3 (1996) nota-se que tanto o entorno quanto a área em estudo já assumiam a 

conformação encontrada atualmente. 



 

 

 
Figura 4 Imagem Aérea atual na escala de 1:1.000. 

Fonte: Google Earth. 

 

Na figura 4 nota-se que não houve mudança notável no entorno da área em estudo. Conclui-

se que desde 1977 a região em estudo mantém um padrão de ocupação dividido entre áreas 

verdes, alguns focos residenciais e áreas de uso comercial. 

A figura 5 abaixo apresenta o levantamento aerofotogramétrico da região da área em estudo, 

através de carta adquirida junto à EMPLASA sob índice de nomenclatura:  

 SF-23-Y-D-IV-I-NO-C. 



 

 

 
Figura 4 Mapa cartográfico. 

Fonte: EMPLASA 



 

 

3.4. Meio Físico 

A área em estudo está inserida na porção Sul da Bacia Sedimentar de São Paulo, sendo 

constituída por rochas do embasamento e sedimentares datadas do Terciário e Quaternário. Tais 

litologias são dispostas abaixo conforme sua correlação litoestratigráfica. Pertencendo ao grupo 

de rochas mais representativas do embasamento na Bacia Sedimentar de São Paulo, são descritas 

litologias do Complexo Embu que constitui a unidade mais expressiva no Estado de São Paulo 

ocupando uma faixa de afloramento de direção NE-SW.  

Este Complexo é composto por xistos, filitos, migmatitos, gnaisses migmatizados e corpos 

lenticulares de quartzito, anfibolito e rochas calciossilicatadas e possui idade, tanto para o IPT 

(1981) quanto para DNPM/CPRM (1991) do Proterozóico Superior. Distribuídos pelo Estado e 

próximo à área da Bacia, encontram-se corpos de granito, denominados Suíte Granítica, que 

tiveram suas origens sintectônica e pós-tectônica (HASUI et al. 1978). Os sedimentos Terciários 

que compõem essa bacia abrangem uma sequência basal de idade Paleógena, constituída pelas 

formações Resende, Tremembé e São Paulo, reunidas no Grupo Taubaté, e recobertas de forma 

discordante pela Formação Itaquaquecetuba. 

A Formação Resende foi originada em um ambiente de leques aluviais (RICCOMINI, 1989) 

com fácies proximal, na qual predominam conglomerados polimíticos, brechas e diamictitos, e 

fácies distal com deposição de lamitos, podendo ocorrer lentes arenosas e conglomerados de 

sistema fluvial entrelaçado. Na borda da Bacia de São Paulo são comumente encontrados 

depósitos de fácies proximal da Formação Resende, sugerindo assim que esta região estava 

tectonicamente ativa durante a época de deposição desses sedimentos. 

Na Formação São Paulo são encontrados depósitos de sistema fluvial meandrante, composto 

por areias grossas a média que gradam para areias mais finas, até silte e argilas (SUGUIO et al., 

1971). Esta Formação é datada do Oligoceno, porém, conforme Riccomini & Coimbra (1992), 

existe problemas na idade devido à dificuldade de obtenção de dados paleontológicos. 

Diferenciada das Formações anteriores, devido a sua ocorrência somente associada, ora com 

contato erosivo, ora tectônico somente com as litologias do embasamento Pré-Cambriano 

(RICCOMINI & COIMBRA, 1992), a Formação Itaquaquecetuba é composta por areias médias a 

grossas, mal selecionadas, com estratificação cruzada acanalada e tabular de grande porte, 

apresentando níveis de conglomeráticos e lamíticos, sendo caracterizado como uma fase de 

sistema fluvial entrelaçado.  

Sobrepostos as Formações Terciárias, são observados depósitos Quaternários que foram 

depositados, em sua maioria já no final do Plestoceno. Pertencendo a este período, são 

encontrados depósitos de colúvios e argilas orgânicas que indicariam nível freático mais alto de o 

atual, além de aluviões e desenvolvimento de planícies meandrantes, devido provavelmente a 

curtos intervalos de clima mais seco, que perduram até os dias atuais (RICCOMINI et al., 1989). 

O aquífero local pode ser classificado como do tipo poroso freático livre, formação geológica 

de característica permeável, parcialmente saturada de água, e que apresenta poros, por onde a 

água circula; neste aquífero existe uma superfície livre de água que se encontra sob pressão 

atmosférica. Em aquíferos livres o nível da água varia segundo a quantidade de chuva. Sugere-se 

que seu fluxo predominante seja sub-horizontal e varie de acordo com a declividade topográfica 

do local. Para classificar exatamente a direção e sentido de fluxo da água subterrânea é necessário 

um estudo mais aprofundado onde são medidos os níveis de água subterrânea e as cotas relativas 

de todos os poços de monitoramento existentes, no intuito de determinar a carga hidráulica para a 

elaboração da potenciometria local. 

http://www.infoescola.com/hidrografia/aquifero/


 

 

3.5. Bens a proteger 

Durante vistoria na área em estudo verificou-se a presença do Córrego Mogami ao norte da 

área, caracterizando uma porção do lote como Área de Preservação Permanente – APP.  

Existem residências próximas à área em estudo, tornando os moradores, em conjunto com o 

solo e água subterrânea, suscetíveis a potenciais fontes de contaminação, e, portanto, 

classificados como bens a proteger. 

 

3.6. Classificação da Área em Estudo  

Conforme estabelecido pelo Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (2001), 

Áreas com Potencial de Contaminação (AP) são aquelas nas quais foram desenvolvidas 

atividades que possam causar dano ou risco aos bens a proteger, como o manejo de substâncias 

químicas e Áreas Suspeitas de Contaminação (AS) são aquelas nas quais foram observadas falhas 

de manutenção, construção, operação e projeto ou vazamentos que induzam a suspeitar da 

presença de contaminação em qualquer compartimento do meio ambiente. 

De acordo com o levantamento histórico de atividades e vistoria na área em estudo, não 

foram identificadas áreas suspeitas ou com potencial de contaminação. Entretanto as atividades 

desenvolvidas na circunvizinhança são consideradas potencialmente poluidoras, desta forma 

pode-se considerar a área em estudo como abrangente de Áreas Suspeitas de Contaminação (AS), 

conforme apresentada na figura 5. 

 

 
Figura 5 Identificação das Áreas Suspeitas de Contaminação. 



 

 

3.7. Modelo Conceitual  

A partir da vistoria técnica realizada na área em estudo e informações coletadas nas 

entrevistas com vizinhos e proprietário, foram identificadas e delimitadas áreas suspeitas de 

contaminação e foram considerados como bens a proteger o solo, a água subterrânea e os 

moradores vizinhos. A tabela 2 apresenta o Modelo Conceitual I. 

 

Tabela 2 Modelo Conceitual I 

 

Áreas 
Fonte 

Primária 

Impermeabilização 

da Área 

Fonte de 

contaminação 

Mecanismo 

primário de 

liberação de 

contaminação 

Fontes 

secundárias de 

contaminação 

Mecanismo 

secundários de 

liberação de 

contaminação 

Vias de 

transporte de 

contaminação e 

contaminantes de 

interesse 

Receptores 

AS 01: Área 

vizinha ao 

posto de 

combustíveis 

Posto de 

combustíveis 
Solo exposto 

Atividades da 

circunvizinhança 

Infiltração no solo 

proveniente de 

vazamentos e/ou 

derramamento. 

Solo 

contaminado 

Dispersão e 

lixiviação 

Solo; 

Água subterrânea. 

VOC; SVOC; 

BTEX; PAH; TPH 

e Metais 

Solo; 

Água 

subterrânea; 

Homem. 

AS 02: Área 

vizinha à 

indústria de 

produtos 

veterinários 

Indústria Solo exposto 
Atividades da 

circunvizinhança 

Infiltração no solo 

proveniente de 

vazamentos e/ou 

derramamento. 

Solo 

contaminado 

Dispersão e 

lixiviação 

Solo; 

Água subterrânea. 

VOC; SVOC; 

BTEX; PAH; TPH 

e Metais 

Solo; 

Água 

subterrânea; 

Homem. 

 

4. DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos foram suficientes para determinar a necessidade de aprofundamento dos 

estudos ambientais no site em função do histórico de deposição irregular de resíduos e das 

atividades no entorno, as quais podem, em função da topografia local, levar contaminantes para o 

solo e água subterrânea da área em estudo. Logo, apesar de se tratar de uma descrição sumária 

das atividades que devem compor uma Avaliação Preliminar Ambiental, este estudo serviu seu 

propósito de orientar o proprietário da área em estudo acerca das restrições e cuidados que devem 

ser adotados desde a etapa de confirmação da suspeita de contaminação até a tomada de decisão 

sobre o tipo de empreendimento a ser implantado e suas características estruturais, visando à 

mitigação de possíveis passivos ambientais. 

 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se, com base no Modelo Conceitual I, que a área objeto de estudo pode ser 

considerada como Área Suspeita de Contaminação (AS), devido à presença de atividades 

potencialmente poluidoras no entorno da área. Entretanto, para maior compreensão das 

características da possível contaminação é necessário realizar a Investigação Confirmatória de 

Passivos Ambientais – Fase II, compreendendo sondagens para campanha de amostragem do solo 

e construção de poços de monitoramento para campanhas de amostragem da água subterrânea. 

Os parâmetros sugeridos, para análises de solo e água subterrânea, são: VOC (Compostos 

Orgânicos Voláteis), BTEX (Benzeno Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), SVOC (Compostos 

Orgânicos Semi Voláteis), PAH (Hidrocarbonetos Poliaromáticos), TPH (Hidrocarbonetos 

Totais de Petróleo) e Metais. Estes parâmetros foram selecionados a partir da possível exposição 

do meio pelo uso do entorno da área. 
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