Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ADAMANTINA
MARLON ZONATO ROCHA COMBUSTÍVEIS
AL. BRAULIO MOLINA FRIAS 725 - V. CICMA - ADAMANTINA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 493.150,00 UTM_N 7.600.525,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 1 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
REDE GAZOLI AUTO POSTO LTDA.
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 15
- V. JAMIL DE LIMA - ADAMANTINA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 492.665,00 UTM_N 7.602.403,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AGUAÍ
POSTO TRANSO DE AGUAÍ LTDA.
R. ALMIRANTE BARROSO 20
- - AGUAÍ
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 296.081,00 UTM_N 7.558.755,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ALFREDO MARCONDES
AUTO POSTO GAZOLA MATHIAS LTDA.
R. MODESTO BONFIM 740 - CENTRO - ALFREDO MARCONDES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 456.594,00 UTM_N 7.572.122,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ALUMÍNIO
AUTO POSTO MILLENIUM LTDA.
ROD. RAPOSO TAVARES (SP-270) KM 76 - CENTRO - ALUMÍNIO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 269.491,00 UTM_N 7.397.488,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 5 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ÁLVARES MACHADO
TRUCÃO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
ROD. RAPOSO TAVARES (SP-270) S/N KM 580+150M - GUAIÇARA - ÁLVARES MACHADO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 447.102,00 UTM_N 7.559.191,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AMERICANA
AUTO POSTO APOLLO NARDINI LTDA.
AV. MONSENHOR BRUNO NARDINI 54
- JD MIRIAM - AMERICANA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 258.671,00 UTM_N 7.482.797,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO BOSQUE BRASIL LTDA.
AV. BRASIL 605 - V. MEDON - AMERICANA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 259.895,00 UTM_N 7.482.544,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 8 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BAERLOCHER DO BRASIL S/A
AV. SÃO JERÔNIMO 6000 - SÃO JERÔNIMO - AMERICANA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 257.914,00 UTM_N 7.488.039,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAL PART. E EMPR. IMOB. E AGROPECUÁRIOS LTDA.
R. CUBA 268
Atividade

- SANTO ANTÔNIO - AMERICANA
indústria
posto de combustível
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM WGS84

UTM_E

resíduo
acidentes
259.657,00 UTM_N 7.482.547,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA.
R. FLORINDO CIBIN - C/ AC AV. S. JERÔNIMO 60 7000 CAT. QUÍMICOS - SÃO JERONIMO - AMERICANA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
agricultura
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 257.555,00 UTM_N 7.488.351,00
contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 11 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FIBRACEL TEXTIL LTDA.
AV. SÃO JERÔNIMO 4600 - SÃO JERÔNIMO - AMERICANA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 258.250,00 UTM_N 7.487.560,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 12 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
NILTON DE CARVALHO LAGE JÚNIOR-COMBUSTÍVEIS - EPP
R. WASHINGTON LUIZ 20 TÉRREO - CENTRO - AMERICANA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 260.863,00 UTM_N 7.483.473,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AMPARO
AUTO POSTO AMPARENSE LTDA.
AV. DR. CARLOS BURGOS 1425 - CENTRO - AMPARO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 318.300,00 UTM_N 7.488.701,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO VIP TRÊS LTDA.
PÇA DR. VIRGÍLIO DE ARAUJO 52
- RIBEIRÃO - AMPARO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 318.124,00 UTM_N 7.487.477,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 15 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FERNANDEZ SOCIEDADE ANONIMA INDÚSTRIA DE PAPEL
R. AMPARO - MONTE ALEGRE DO SUL S/N KM 2 - BOCAINA - AMPARO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 322.663,00 UTM_N 7.489.265,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 16 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
HTM IND. DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
AV. RIO NILO 209 - JARDIM FIGUEIRA - AMPARO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 316.748,00 UTM_N 7.486.312,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 17 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ANDRADINA
FUMIO GOTO - ME.
R. PAES LEME 576 - CENTRO - ANDRADINA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 461.165,00 UTM_N 7.690.249,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
APARECIDA
ABASTECIMENTO E PEÇAS PIT STOP LTDA.
AV. PADROEIRA DO BRASIL 1080 - - APARECIDA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 477.451,00 UTM_N 7.474.884,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MADEPAR PAPEL E CELULOSE S/A
R. JOÃO APRÍGIO COSTA 07
- SANTA TEREZINHA - APARECIDA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 476.774,00 UTM_N 7.474.428,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
APIAÍ
MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES ROSA - EPP
R. JOÃO CRISTINO DOS SANTOS 91
- LAGEADO DE ARAÇAÍ - APIAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 712.329,00 UTM_N 7.301.909,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ARAÇARIGUAMA
POSTO DE SERVIÇOS NOVA CASTELO LTDA.
ROD. MARECHAL CASTELO BRANCO S/N KM 53+200M - RONDA - ARAÇARIGUAMA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 285.591,00 UTM_N 7.406.663,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ARAÇATUBA
AUTO POSTO SALDANHA MARINHO LTDA.
R. SALDANHA MARINHO 1285 - NOVO PARAISO - ARAÇATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 557.233,00 UTM_N 7.656.128,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BISCA E KJAER LTDA.
AV. JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO 1631 - JD ICARAI - ARAÇATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 557.245,00 UTM_N 7.653.194,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CURTUME ARAÇATUBA LTDA.
R. DEICOLA FERNANDES VIEIRA 2640 - PQ INDUSTRIAL - ARAÇATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 554.228,00 UTM_N 7.661.589,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
QUINTA RODA MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.
R. MARCOS TOQUETÃO 50
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 22

B - JD ESPLANADA - ARAÇATUBA
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 556.005,00 UTM_N 7.653.420,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SAMAR (SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA)
R. BAGUACU 1530 ETA 1 - PQ BAGUAÇU - ARAÇATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 556.211,00 UTM_N 7.662.528,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ARAPEÍ
AUTO POSTO ARAPEÍ LTDA.
AV. SEBASTIÃO ROSA 1590 - CAPITÃO MOR - ARAPEÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 558.049,00 UTM_N 7.492.205,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ARARAQUARA
AUTO POSTO ALAMEDA DE ARARAQUARA LTDA.
AV. RAUL THOBIAS MONTEIRO 540 - JD PAULISTANO - ARARAQUARA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 793.743,00 UTM_N 7.589.433,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO LÍDER ARARAQUARA LTDA.
R. GONÇALVES DIAS 1360 - CENTRO - ARARAQUARA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 792.003,00 UTM_N 7.588.416,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 30 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CIA TRÓLEIBUS ARARAQUARA
AV. BENTO DE ABREU 1172 - JD. PRIMAVERA - ARARAQUARA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 792.594,00 UTM_N 7.589.798,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 31 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RODOVIÁRIO MORADA DO SOL LTDA.
AV. ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI 2885 - JD REGINA - ARARAQUARA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 794.369,00 UTM_N 7.582.624,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ARARAS
AUTO POSTO PETROTERRA LTDA.
AV. MELVIN JONES 1711 - JD BUZOLIN - ARARAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 256.755,00 UTM_N 7.524.582,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SOBRADINHO DE ARARAS LTDA.
AV. DONA RENATA 5641 - SOBRADINHO - ARARAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 253.189,00 UTM_N 7.525.465,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DO LAGO LTDA.
AV. WASHINGTON LUIZ 372 - CENTRO - ARARAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 254.938,00 UTM_N 7.525.376,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ARTUR NOGUEIRA
JOÃO MORENO CARMONA & FILHO LTDA.
R. RUI BARBOSA 507 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 276.803,00 UTM_N 7.502.091,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ARUJÁ
ELEQUEIRÓZ S/A
ROD. PRESIDENTE DUTRA (BR-116) S/N KM 202,9 - PORTÃO - ARUJÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 362.092,00 UTM_N 7.410.311,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 37 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EXPRESSO CIDADE NATUREZA TRANSPORTES LTDA.
EST. ARUJÁ - SANTA ISABEL 4801 KM 48 - PEDRA FALA - ARUJÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 367.648,00 UTM_N 7.414.019,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ATIBAIA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA (ATERRO DO CAETETUBA)
AV. JERÔMINO DE CAMARGO S/N - CAETETUBA - ATIBAIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 337.844,00 UTM_N 7.443.034,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AVANHANDAVA
POSTO DE SERVIÇOS DIANA LTDA.
R. BOA VISTA 29
- CENTRO - AVANHANDAVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 608.307,00 UTM_N 7.627.032,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BARIRI
POSTO SANTA ROSA DE BARIRI LTDA.
AV. EXPRESSA SUL S/N - LAGOA MESSIAS - BARIRI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 732.017,00 UTM_N 7.556.598,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BARRA DO TURVO
AUTO POSTO PARAIZO BARRA DO TURVO LTDA.
ROD. RÉGIS BITTENCOURT (BR-116) KM 528 - - BARRA DO TURVO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 773.309,00 UTM_N 7.239.335,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 568 DA REGIS LTDA.
ROD. RÉGIS BITTENCOURT (BR-116) KM 568 - RIO PARDINHO - BARRA DO TURVO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 746.305,00 UTM_N 7.226.357,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BARRETOS
IRMA GARCIA DE CARVALHO MARQUES
AV. 43 1110
Atividade

- CENTRO - BARRETOS
indústria
comércio

Coordenadas (m): fuso 22

posto de combustível
resíduo
acidentes
751.613,00 UTM_N 7.725.072,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

DATUM Córrego Alegre UTM_E

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PSJ BARRETOS COM.COMBUSTÍVEIS (AUTO POSTO STA ROSA DE BARRETOS LTDA)
ROD. BRIGADEIRO FARIA LIMA KM 425 - LOS ANGELES - BARRETOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 750.858,00 UTM_N 7.726.547,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BARUERI
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP (SABESP)
AV. PRIMEIRO DE MAIO - V. ALDEINHA - BARUERI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 311.940,00 UTM_N 7.398.195,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FUCHS LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA.
VIA ACESSO JOÃO DE GÓES 1110 - JD. ITAQUITI/ BEL - BARUERI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 304.885,00 UTM_N 7.397.638,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BAURU
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S/A
AV. ALFREDO MAIA 01-04 - V. FALCÃO - BAURU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 701.052,00 UTM_N 7.531.442,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs gasolina

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO AEROPORTO BAURU LTDA.
AL. DR. OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLA 23-25 - JD PLANALTO - BAURU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 700.601,00 UTM_N 7.527.873,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU (ATERRO SANITÁRIO)
ROD. MARECHAL RONDON (SP-300) S/N KM 354 - ZONA RURAL - BAURU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 691.878,00 UTM_N 7.537.869,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BEBEDOURO
AUTO POSTO WM BEBEDOURO LTDA. - ME
R. VANOR JUNQUEIRA FRANCO 663 - CENTRO - BEBEDOURO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 764.707,00 UTM_N 7.681.350,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PENA VERDE LTDA.
AV. BRASIL 736 - V. IR ANT FARANI - BEBEDOURO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 764.148,00 UTM_N 7.683.286,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BERTIOGA
AUTO POSTO E LANCHONETE HOLANDES LTDA.
R. MANOEL GAJO 1660 - PQ ESTORIL - BERTIOGA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 383.938,00 UTM_N 7.364.044,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BIRIGUI
AUTO POSTO AVENIDA DE BIRIGUI LTDA.
AV. VITORIA RÉGIA 1441 - SÃO BRÁS - BIRIGUI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 570.382,00 UTM_N 7.645.423,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BOA ESPERANÇA DO SUL
BERALDO & BERALDO LTDA.
R. DOS FERRARI 1236 - JD VISTA VERDE - BOA ESPERANÇA DO SUL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 769.019,00 UTM_N 7.564.899,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BOM SUCESSO DE ITARARÉ
AUTO POSTO BOM SUCESSO DE ITARARÉ LTDA. - EPP
EST. BOM SUCESSO DE ITARARÉ S/N KM 1 - CRUZ DA PENHA - BOM SUCESSO DE ITARARÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 687.189,00 UTM_N 7.311.363,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BOTUCATU
DURATEX S/A
EST. DE ITATINGA KM 12 (CP 68) - FAZ. STA LUZIA - BOTUCATU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 752.950,00 UTM_N 7.459.400,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FERROVIAS BANDEIRANTES S/A (FERROBAN)
TRECHO BOTUCATÚ - TOLEDO S/N ESTRADA DE FERRO - TOLEDO - BOTUCATU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 752.600,00 UTM_N 7.471.630,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A (RFFSA)
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE APUÃS S/N PÁTIO 8 - APUÃS - BOTUCATU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 769.399,00 UTM_N 7.463.617,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A (RFFSA) (SUBESTAÇÃO RUBIÃO)
PÁTIO FERROVIÁRIO DE RUBIÃO JÚNIOR S/N SUBESTAÇÃO RUBIÃO - RUBIÃO JÚNIOR - BOTUCATU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 756.830,00 UTM_N 7.465.890,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 60 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BRAGANÇA PAULISTA
AUTO POSTO 145 LTDA.
AV. MINAS GERAIS 416 - MATADOURO - BRAGANÇA PAULISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 342.886,00 UTM_N 7.462.174,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GRANJA NOVA ESPERANÇA LTDA.
AV. CORONEL DANIEL PELUSO S/N ANTIGA DURAÇO - JD MORUMBI - BRAGANÇA PAULISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 342.274,00 UTM_N 7.463.468,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 62 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA (POSTO ABAST. DA FROTA)
AV. FRANCISCO SAMUEL LUCCHESI 85
- JÚLIO DE MESQUITA - BRAGANÇA PAULISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 343.201,00 UTM_N 7.462.109,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 63 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BROTAS
AUTO POSTO MASIERO LTDA.
AV. DANTE MARTINELLI 365 - SÃO JOÃO BATISTA - BROTAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 796.339,00 UTM_N 7.533.460,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 64 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CABREÚVA
MARLENE BERICA PRADO (ANTIGA GLOBAL QUÍMICA LTDA.)
R. CARLOS SILVEIRA FRANCO NETO 740 - JACARÉ - CABREÚVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 288.070,00 UTM_N 7.427.914,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PRIMO - POLO AUTO POSTO LTDA.
R. PRIMO POLO 66
- CENTRO - CABREÚVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 281.841,00 UTM_N 7.420.927,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 66 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAÇAPAVA
AUTO POSTO 4R LTDA.
ROD. PRESIDENTE DUTRA (BR-116) S/N KM 121,5 - CAMPO GRANDE - CAÇAPAVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 432.685,00 UTM_N 7.447.674,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs gasolina

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO AVENIDA DE CAÇAPAVA LTDA.
AV. CORONEL MANOEL INOCÊNCIO 834 - V. SÃO JOÃO - CAÇAPAVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 427.900,00 UTM_N 7.444.500,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA.
R. VEREADOR GERALDO NOGUEIRA DA SILVA S/N - V. GALVÃO - CAÇAPAVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 425.498,00 UTM_N 7.442.604,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO VASCONCELOS DE CAÇAPAVA LTDA.
R. TENENTE MESQUITA 254 - V. PANTALEÃO - CAÇAPAVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 427.588,00 UTM_N 7.445.835,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA.
R. MUNICIPAL JOSÉ DA SILVA MINEIRO 1215 - GERMANA - CAÇAPAVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 429.770,00 UTM_N 7.443.942,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CACONDE
RJ VILLAS BOAS E CIA LTDA.
R. TAPAJOS 277 - CENTRO - CACONDE
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 329.679,00 UTM_N 7.618.705,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAIEIRAS
AUTO POSTO SÃO LUCAS LTDA.
ROD. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES S/N KM 36,6 - SERPA - CAIEIRAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 321.849,00 UTM_N 7.417.035,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAJAMAR
ECOBOR EMBALAGENS LTDA EPP (ANTIGA: TAMBORJET EMBALAGENS LTDA.)
EST. DE CAMPO LIMPO 1700 - JORDANÉSIA - CAJAMAR
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 313.600,00 UTM_N 7.417.828,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
UNA PROSIL USINA NOVA AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
R. DR. ANTONIO JOÃO ABDALLA 33
- JORDANÉSA - CAJAMAR
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 308.054,00 UTM_N 7.415.969,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAMPINAS
ALFEMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
R. LEONARDO DA VINCI 366 - TAQUARAL - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 290.236,00 UTM_N 7.468.590,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA.
ROD. GOV. DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS SP-340 KM 121,5 - FAZ. MONTE D'ESTE - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 291.762,00 UTM_N 7.478.353,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO BABALU LTDA.
AV. ANDRADE NEVES 1843
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- CASTELO - CAMPINAS
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 287.151,00 UTM_N 7.466.762,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO CASCATA LTDA.
AV. BUENO DE MIRANDA 489 - V. INDUSTRIAL - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 286.729,00 UTM_N 7.465.462,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO LC DE CAMPINAS LTDA. - EPP
R. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 749 - TAQUARAL - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 289.050,00 UTM_N 7.468.850,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO M. A. M. P. LTDA.
AV. SENADOR SARAIVA 957 - CENTRO - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 288.535,00 UTM_N 7.465.110,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO MARROHE LTDA.
AV. DR. ALBERTO SARMENTO 624 - BONFIM - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 286.696,00 UTM_N 7.466.501,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 82 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO PARQUE INDUSTRIAL LTDA.
R. PADRE JOSÉ QUADROS 351 - PQ INDUSTRIAL - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 286.331,00 UTM_N 7.463.168,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 83 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO VITÓRIA DE CAMPINAS LTDA.
R. ELDORADO 250 - JARDIM ITATINGA - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 284.181,00 UTM_N 7.457.057,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 84 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BORGWARNER BRASIL LTDA.
EST. DA RHODIA 15
- BARÃO GERALDO - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 285.741,00 UTM_N 7.479.008,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 85 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAPRI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ANTIGA VIAÇÃO CAPRIOLI LTDA)
AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 869 - BOMFIM - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 286.527,00 UTM_N 7.466.028,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPÉIA LTDA.
AV. MIRANDÓPOLIS 702 - V. POMPÉIA - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 285.414,00 UTM_N 7.462.654,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COMERCIAL JARDIM AURÉLIA CAMPINAS LTDA.
AV. JOSÉ PANCETTI 345 - V. PROUST E SOUZ - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 285.032,00 UTM_N 7.465.773,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 88 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL (CATI)
AV. BRASIL 2340 - CHAPADÃO - CAMPINAS
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 287.248,00 UTM_N 7.468.669,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CRODA DO BRASIL LTDA.
R. CRODA 580
Atividade

- DIST. INDUSTRIAL - CAMPINAS
indústria
posto de combustível
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM WGS84

UTM_E

resíduo
acidentes
283.105,00 UTM_N 7.455.515,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DIGIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
R. DARIO FREIRE MEIRELLES 861 - AMARAIS - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 283.690,00 UTM_N 7.470.740,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EXPRESSO GARDENIA LTDA
R. HERMANTINO COELHO 704 - MANS. STO ANTÔNIO - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 289.570,00 UTM_N 7.471.327,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FERROVIAS BANDEIRANTES S/A (FERROBAN)
R. DR. SALLES DE OLIVEIRA 1380 - V. INDUSTRIAL - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 279.094,00 UTM_N 7.452.073,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GALVATEC COMERCIAL E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES LTDA.
R. ELTON CESAR 851 - CAMPO DOS AMARAIS - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 284.290,00 UTM_N 7.471.272,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GIRAFA AUTO POSTO LTDA.
AV. GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 2500
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

- BONFIM - CAMPINAS
posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 285.197,00 UTM_N 7.466.320,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GUSTAVO PAZETTI
R. BURITIZAL 258 - JD ITATINGA - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 283.830,00 UTM_N 7.456.753,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INTERCUF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EST. VELHA DE INDAIATUBA (KM 08)
CAIXA POSTAL 201 - DOS PEDROSOS - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 286.296,00 UTM_N 7.455.068,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 97 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
R. CRODA 399
Atividade

- DIST. INDUSTRIAL - CAMPINAS
indústria
posto de combustível
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM WGS84

UTM_E

resíduo
acidentes
283.500,00 UTM_N 7.455.367,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 98 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MANGUINHOS QUÍMICA S/A
ROD. ANHANGUERA KM 98,8 - BOA VISTA - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 283.171,00 UTM_N 7.466.908,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 99 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MIRACEMA - NUODEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
AV. RICARDO BASSOLI CEZARE 15
- JD SÃO JOSÉ - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 284.794,00 UTM_N 7.459.046,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 100 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
OSWALDO PELEGRINI
R. ANTÔNIO VILELA JÚNIOR 110 - JD BANDEIRANTE - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 284.857,00 UTM_N 7.466.361,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 101 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO ANDORINHAS LTDA.
AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 2101 - CAMBUÍ - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 290.194,00 UTM_N 7.467.289,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 102 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO AVENIDA SHOPPING LTDA.
AV. JOSÉ BONIFÁCIO 1237 - JD FLAMBOYANT - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 291.678,00 UTM_N 7.467.643,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 103 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS NOVO CHAPADÃO LTDA.
R. DR. FRANCISCO MAIS 650 - JD CHAPADÃO - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 285.550,00 UTM_N 7.466.810,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 104 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (ATERRO SANTA BÁRBARA)
ROD. CAMPINAS - MONTE-MOR S/N SP-101 KM 2,5 - PQ STA BÁRBARA - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 281.235,00 UTM_N 7.466.608,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 105 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
T. J. M. N. EMPR. IMOB. LTDA.
R. ARQUITETO JOSÉ AUGUSTO SILVA 683 - FAZ. STA CAN - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 289.665,00 UTM_N 7.471.578,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. (DIVISÃO EMBREAGENS)
ROD. SANTOS DUMONT S/N KM 63,5 - HELVÉTIA - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 281.192,00 UTM_N 7.450.083,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 107 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
R. ANTÔNIO MENAS FILHO 264 - JD MERCEDES - CAMPINAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 280.287,00 UTM_N 7.458.726,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAMPO LIMPO PAULISTA
AUTO POSTO CORSA LTDA.
AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 - JD AMÉRICA - CAMPO LIMPO PAULISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 317.434,00 UTM_N 7.433.478,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MAXIMOS AUTO POSTO LTDA.
R. MARIA J. RODRIGUES 93
- SÍTIO LAGOA BRANC - CAMPO LIMPO PAULISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 316.485,00 UTM_N 7.432.146,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAMPOS DO JORDÃO
POSTO DE SERVIÇOS PORTAL DE CAMPOS LTDA.
AV TASSABURO YAMAGUCHI 210 - VILA ALBERTINA - CAMPOS DO JORDÃO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 437.717,00 UTM_N 7.484.063,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CANANÉIA
AUTO POSTO MATRIZ DE CANANEIA LTDA.
R. FRANCISCO CHAVES 472 - CENTRO - CANANÉIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 204.424,00 UTM_N 7.230.345,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAPÃO BONITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO (LIXÃO)
EST. MATO COMPRIDO S/N LIXÃO - JD BOA ESPERANÇA - CAPÃO BONITO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 768.008,00 UTM_N 7.344.131,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAPELA DO ALTO
DGOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBIFICANTES LTDA.
ROD. SP-141 KM 9,5 - CULAUS - CAPELA DO ALTO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 220.599,00 UTM_N 7.402.692,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 114 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAPIVARI
AUTO VIAÇÃO M M SOUZA TURISMO LTDA
AV DR RODRIGUES ALVES 879 - S. ANTONIO - CAPIVARI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 242.354,00 UTM_N 7.455.398,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CAPIVARI AUTOMÓVEIS (VOLKSWAGEN) (AUTO POSTO CAPIVARI LTDA.)
AL. FAUSTINA FRANCCHI ANNICCHINO 1142 - CEMITERIO - CAPIVARI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 245.200,00 UTM_N 7.454.600,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IUZ-QUIM QUÍMICA LTDA. EPP
ROD. JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENÇA SP-101 KM 35,5 - SÍTIO STO ANTONIO - CAPIVARI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
agricultura
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 253.570,00 UTM_N 7.454.683,00
contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
METALÚRGICA RIGITEC LTDA
R. DO AÇÚCAR S/N KM 129,5 - CARAÇA - CAPIVARI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 246.813,00 UTM_N 7.456.140,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RAMOS & BICUDO LTDA.
AV. DR. RODRIGUES ALVES 621 - JD STO ANTÔNIO - CAPIVARI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 242.610,00 UTM_N 7.455.038,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CARAGUATATUBA
CENTRO AUTOMOTIVO B P LTDA.
AV. JOSÉ HERCULANO 5437 - PORTO NOVO - CARAGUATATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 454.917,00 UTM_N 7.379.475,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA (LIXÃO)
R. LUIZ PASSOS JUNIOR 50
- CENTRO - CARAGUATATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 451.905,00 UTM_N 7.381.146,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CERQUILHO
POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS VITÓRIA LTDA.
R. SÃO JOSÉ 677 - JD ESPLANADA - CERQUILHO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 218.316,00 UTM_N 7.435.741,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CONCHAS
LOPES & GONÇALEZ LTDA. (AUTO POSTO SÃO PAULO)
AV. JOÃO PASTINA 303 FONE 014 68551415 - V. PASTINA - CONCHAS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 805.812,00 UTM_N 7.451.073,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CORDEIRÓPOLIS
GBA PART. E EMPR. LTDA.
ROD. WASHINGTON LUIZ (IRMÃOS PARALUPPI) KM 160 TERRA NOVA - - CORDEIRÓPOLIS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 245.987,00 UTM_N 7.511.587,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COSMÓPOLIS
PICK GÁS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
ROD. SP-332 KM 135,1 - ITAPAVUSSU - COSMÓPOLIS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 278.819,00 UTM_N 7.488.928,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
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dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COSMORAMA
SCRIBONI & ALONSO LTDA.
R. VITÓRIO STACHISSINI 991 - CENTRO - COSMORAMA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 627.464,00 UTM_N 7.734.920,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COTIA
AUTO POSTO IASI LTDA.
AV. PROFESSOR JOSÉ BARRETO 1719 - DO PORTAO - COTIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 305.008,00 UTM_N 7.388.570,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ENTEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA.
R. SÃO VICENTE 632 - PQ RINCÃO - COTIA
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 307.221,00 UTM_N 7.389.352,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CRUZEIRO
ROJU COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
R. DR. CELESTINO 1307 - V. VIRG. ANTUNES - CRUZEIRO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 504.202,00 UTM_N 7.504.299,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CUBATÃO
AUTO POSTO CAIÇARA DO CASQUEIRO LTDA.
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 168 - JD CASQUEIRO - CUBATÃO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 356.831,00 UTM_N 7.353.305,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DESCALVADO
LA ROCHA IND. E COM. DE FIBRAS MINERAIS
R. VICINAL VITO GAIA PUOLI
KM 2,8 - DIST. INDUSTRIAL - DESCALVADO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 232.574,00 UTM_N 7.573.338,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DIADEMA
AUTO POSTO COUVERT LTDA.
AV. SENADOR VITORINO FREIRE 281 - JD REY - DIADEMA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 333.452,00 UTM_N 7.379.493,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO KINTA RODA LTDA
AVENIDA ALDA 924 - CENTRO - DIADEMA
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 333.913,00 UTM_N 7.378.647,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs gasolina

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO PEDRA FRIA LTDA
PÇA BOM JESUS DE PIRAPORINHA 148 - PIRAPORINHA - DIADEMA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 338.648,00 UTM_N 7.378.923,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CIA DE DESENV. HAB. E URBANO DO EST. DE SP (CDHU)
R. JACUÍ 55 - CAMPANARIO - DIADEMA
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 335.117,00 UTM_N 7.381.303,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CÍCERO ROBERTO DOS SANTOS
AV. PRESIDENTE KENNEDY 377 - JD PITANGUEIRAS - DIADEMA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 333.837,00 UTM_N 7.379.747,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INBRA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.
AV. FAGUNDES DE OLIVEIRA 190 - PIRAPORINHA - DIADEMA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 338.774,00 UTM_N 7.379.189,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs óleos

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
METALÚRGICA INJECTA LTDA
AV. PRESTES MAIA 330 350 - V. MARINA - DIADEMA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 335.142,00 UTM_N 7.379.925,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 138 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AVENIDA ANTONIO PIRANGA 2788 - CANHEMA - DIADEMA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 337.090,00 UTM_N 7.380.288,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ELIAS FAUSTO
AUTO POSTO E CONVENIÊNCIA ELIAS FAUSTO LTDA.
R. REGINA CÉLIA DE ALMEIDA THONI 70
- JD SÃO JOSÉ - ELIAS FAUSTO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 257.597,00 UTM_N 7.449.565,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EMPLAS COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA.
FAZENDA CACHOEIRINHA S/N - CACHOEIRINHA - ELIAS FAUSTO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 249.195,00 UTM_N 7.452.099,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EMBU
IBEMA CIA BRASILEIRA DE PAPEL (ANT SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A)
AV. ELIAS YAZBEK 907 - TINGIDOR - EMBU - EMBU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 311.011,00 UTM_N 7.382.872,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PANATLÂNTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIODE TUBOS S/A ( ATKORE INTER IND COM)
EST. SANTA BÁRBARA 240
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- JD STA BÁRBARA - EMBU
comércio
DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 313.545,00 UTM_N 7.384.698,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs óleos

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
MEBRAS METAIS DO BRASIL LTDA.
ROD. SP-342 380 KM 199,5 - DIST. IND. II - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 316.829,00 UTM_N 7.544.242,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FERNANDÓPOLIS
BARTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ROD. EUCLIDES DA CUNHA S/N KM 554 - DIST. INDUSTRIAL - FERNANDÓPOLIS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 577.212,00 UTM_N 7.758.123,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BARTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
FAZENDA ARAGUAIA E CHÁCARA BARTOS S/N - ZONA RURAL - FERNANDÓPOLIS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 574.694,00 UTM_N 7.762.350,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FERRAZ DE VASCONCELOS
TECNOPEÇAS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E METAIS LTDA.
R. PREFEITO TAKUMI KOIKE 358 368 - NÚCLEO ITAIM - FERRAZ DE VASCONCELOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 358.681,00 UTM_N 7.396.900,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FLOREAL
AUTO POSTO CANARINHO FLOREAL SP LTDA.
AV. MARGINAL 454 - CENTRO - FLOREAL
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 588.742,00 UTM_N 7.713.064,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 148 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FRANCA
AMCOA - ASSOC. DOS MANUFAT. DE COUROS E AFINS DO DIST. IND. (STAR)
R. OSMAR MARTINS 610 - DISTRITO INDUSTRI - FRANCA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 244.434,00 UTM_N 7.725.601,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO LAGO AZUL DE FRANCA LTDA
R. CHICO JÚLIO 5050 - VILA IMPERADOR - FRANCA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 249.727,00 UTM_N 7.730.270,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 150 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FRANCISCO MORATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
R. PROGRESSO 759 - CENTRO - FRANCISCO MORATO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 323.800,00 UTM_N 7.427.000,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 151 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FRANCO DA ROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
AV. LIBERDADE 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 326.400,00 UTM_N 7.421.600,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 152 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
WERIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
R. MIGUEL SEGUNDO LERUSSI 300 - DIST. INDUSTRIAL - FRANCO DA ROCHA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 328.166,00 UTM_N 7.418.275,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 153 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GENERAL SALGADO
CANARIO VEICULOS COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
ROD. FELICIANO SALLES DA CUNHA S/N KM 549 - ZONA RURAL - GENERAL SALGADO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 562.387,00 UTM_N 7.716.847,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 154 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GUAÍRA
HIPERMERCADO EXTRA GUAÍRA (SÉ SUPERMERCADOS LTDA.)
AV. DR. JOÃO BATISTA SANTANA 2120 BLOCO 2 - CENTRO - GUAÍRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 780.746,00 UTM_N 7.749.185,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 155 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JOSÉ CHRISÓSTOMO DE TOLEDO FILHO
ANEL VIÁRIO KM 2 - ZONA RURAL - GUAÍRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 782.234,00 UTM_N 7.751.705,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GUAPIAÇU
GLOBORR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
R. ASSIS CHATEAUBRIAND S/N KM 164 - ZONA RURAL - GUAPIAÇU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 690.000,00 UTM_N 7.703.350,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GUAPIARA
AUTO POSTO MOISÉS (ANTIGO ERAUTO POSTO MULLER LTDA.)
EST. DO BAIRRO DOS PINHEIROS 391 - PINHEIROS - GUAPIARA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 751.896,00 UTM_N 7.323.109,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INDÚSTRIA MINERADORA PAGLIATO LTDA.
EST. DA ÁGUA FRIA (COLÔNIA VELHA) S/N RESÍDUOS - ÁGUA FRIA - GUAPIARA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 751.602,00 UTM_N 7.315.647,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ISAUTO POSTO GUAPIARA LTDA.
R. VITALINO PAGLIATO 145 - CENTRO - GUAPIARA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 758.853,00 UTM_N 7.322.530,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EST. PINHEIROS DE SANTANA S/N KM 10 - PINHEIROS SANTANA - GUAPIARA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 757.470,00 UTM_N 7.318.330,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GUARAÇAÍ
JORGE S. ASADA COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES
ROD. MARECHAL RONDON (SP-300) S/N KM 614 - SÃO FRANCISCO - GUARAÇAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 483.085,00 UTM_N 7.675.325,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TASSIA AUTO POSTO LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS 1072 - CENTRO - GUARAÇAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 478.260,00 UTM_N 7.674.050,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 163 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GUARARAPES
CURTUME GUARARAPES LTDA
EST. VICINAL ANGELO ZANCANER S/N KM 1,9/4 - BARRA GRANDE - GUARARAPES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 532.045,00 UTM_N 7.648.479,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GUARATINGUETÁ
CAMARA AUTO POSTO LTDA.
R. ALEXANDRE FLEMING 363 - V. COMENDADOR ROD - GUARATINGUETÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 478.354,00 UTM_N 7.478.642,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 165 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
R. JOAQUIM MAIA 135 - PEDREGULHO - GUARATINGUETÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 478.935,00 UTM_N 7.478.365,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TEBERGA & FERNANDES LTDA.
R. VIEIRA DE MOURA 65
- SÃO BENTO - GUARATINGUETÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 482.324,00 UTM_N 7.478.287,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GUAREÍ
MUNICÍPIO DE GUAREÍ (GARAGEM)
R. ADALBERTO ROCHA 50 GARAGEM - CENTRO - GUAREÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 787.859,00 UTM_N 7.412.922,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ (LIXÃO)
EST. MUNICIPAL DO BAIRRO DO CERRADO S/N KM 5 (LIXÃO) - CERRADO - GUAREÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 785.758,00 UTM_N 7.416.310,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GUARULHOS
AUTO POSTO CARROSSEL LTDA.
R. GENERAL OSÓRIO 200 - JD STA FRANCISCA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 343.534,00 UTM_N 7.403.218,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO OLIMPIKUS LTDA.
AV. PAPA JOÃO PAULO I 1958 - SÍTIO DO UNA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 351.624,00 UTM_N 7.407.613,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO PORTAL DE SANTANA LTDA.
ROD. HÉLIO SMIDT - CUMBICA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 347.930,00 UTM_N 7.408.790,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO TERRA BOA LTDA.
ROD. PRESIDENTE DUTRA (BR-116) 220 KM 220,5 - CUMBICA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 353.892,00 UTM_N 7.404.716,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BRASRESIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LTDA.
R. JOÃO ALFREDO 1502 - CUMBICA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 348.286,00 UTM_N 7.403.288,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DANIEL WAGNER CARMONA (EMBRAFUNGE)
R. FLORES DO PIAUÍ 50
- CID ARACILIA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 359.830,00 UTM_N 7.408.520,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DROGARIA DROGASIL E JUJU BAZAR (ANTIGO AUTO POSTO GUAIRA LTDA.)
R. CAPITÃO GABRIEL 55
- CENTRO - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 343.636,00 UTM_N 7.403.670,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ELÉTRICA DANÚBIO IND. COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
R. BARÃO DE PENEDO 319 ANTIGO Nº238 - CID IND SATÉLITE - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 350.270,00 UTM_N 7.403.009,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS, SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA.
AV. GUARULHOS 1844 - V. AUGUSTA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 342.457,00 UTM_N 7.402.056,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GALVANO QUÍMICA KTP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
R. ENDRES 1179 - V. ENDRES - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 341.465,00 UTM_N 7.401.766,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ROD. PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP-055) 397 - PORTO DA IGREJA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 341.796,00 UTM_N 7.401.576,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ISOTREF TUBOS E AÇOS LTDA.
AV. HUGO FUMAGALI 247 - CUMBICA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 350.354,00 UTM_N 7.403.544,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ISOTREF TUBOS E AÇOS LTDA.
AV. HUGO FUMAGALI 891 - CUMBICA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 350.859,00 UTM_N 7.403.213,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
LABORATÓRIOS STIEFEL LTDA.
R. PROFESSOR JOÃO CAVALHEIRO SALEM 1077 1289 - BONSUCESSO - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 356.350,00 UTM_N 7.407.946,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.
AV. SANTOS DUMONT 3164 - CUMBICA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 350.130,00 UTM_N 7.403.249,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PERMETAL S/A - METAIS PERFURADOS
EST. VELHA DE SÃO MIGUEL 717 - CUMBICA - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 351.331,00 UTM_N 7.405.809,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PIRAMIDE AUTO POSTO LTDA.
R. SÃO FRANCISCO DE ASSIS 3
- V. PROGRESSO - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 343.619,00 UTM_N 7.404.239,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PLATINUM CHEMICAL LTDA.
R. MONTES CLAROS (ESQ. AV. CUMBICA) 46
- CID IND SATÉLITE - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 349.003,00 UTM_N 7.403.851,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS AUTOM. E COM. DE COMB. LISBOA LTDA.
AV. OSIRIS 21
Atividade

- CID SERODIO - GUARULHOS
indústria
posto de combustível
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM WGS84

UTM_E

resíduo
acidentes
350.662,00 UTM_N 7.409.863,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs gasolina

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RECUPERADORA E COMÉRCIO DE METAIS MERIDIANO LTDA.
AV. GUINLE 01
Atividade

- CUMBICA - GUARULHOS
indústria
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 350.339,00 UTM_N 7.403.667,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANTO AMARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
R. JAMIL JOÃO ZARIF 684 - TABOÃO - GUARULHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 347.052,00 UTM_N 7.408.400,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 190 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
HORTOLÂNDIA
AUTO POSTO HORTOLAN LTDA.
R. NOSSA SENHORA DO CARMO 477 - JD MINDA - HORTOLÂNDIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 274.166,00 UTM_N 7.469.457,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO RUANA LTDA
R. DA ESPERANCA 23
- JARDIM DO BRAS - HORTOLÂNDIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 273.280,00 UTM_N 7.465.009,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs gasolina

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANMINA-SCI DO BRASIL TECHNOLOGY LTDA.
R. WERNER HABIG S/N - TERRA PRETA - HORTOLÂNDIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 272.467,00 UTM_N 7.464.815,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 193 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IBIÚNA
LUMMAR DE IBIÚNA AUTO POSTO LTDA.
AV. ANTÔNIO FALCI 500 1196112363 - CENTRO - IBIÚNA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 273.078,00 UTM_N 7.382.465,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IGARAÇU DO TIETÊ
NAVARRO E MARCHETTI LTDA.
R. PEREIRA DE REZENDE 1035 - CENTRO - IGARAÇU DO TIETÊ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 751.164,00 UTM_N 7.508.190,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IGUAPE
AUTO POSTO CENTRO HISTÓRICO LTDA.
AV. 9 DE JULHO (ESQ. R. MAJOR REBELO) 185 - CENTRO - IGUAPE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 241.355,00 UTM_N 7.264.997,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INDAIATUBA
AUTO POSTO INDIANA SELF LTDA. (ANTIGO AUTO POSTO LIBERDADE LTDA.)
AV. VISCONDE DE INDAIATUBA 510 - PQ BOA ESPERANÇA - INDAIATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 274.604,00 UTM_N 7.444.833,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 197 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO TRE FRATELLI LTDA.
AV. PRESIDENTE VARGAS 1475 - CID NOVA I - INDAIATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 274.878,00 UTM_N 7.445.315,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA TROPICAL LTDA.
AV. FRANCISCO DE PAULA LEITE 2089 - JD TROPICAL - INDAIATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 272.744,00 UTM_N 7.442.700,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 199 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MANN + HUMMEL BRASIL LTDA.
AL. FILTROS MANN 555 - JD TROPICAL - INDAIATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 273.033,00 UTM_N 7.442.035,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MIBA SINTER BRASIL LTDA. (ANTIGA MAHALE METAL LEVE MIBA SINTERIZADOS)
RODOVIA SANTOS DUMONT
KM 57,2 SAÍDA 57A - TOMBADOURO - INDAIATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 276.339,00 UTM_N 7.444.947,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO RECANTO ITAICI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
AV. CORONEL ANTÔNIO ESTANISLAU DO AMARAL 1145 - JD JULIANA - INDAIATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 273.845,00 UTM_N 7.442.516,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITABERÁ
AUTO POSTO TREVO DE ITABERÁ LTDA.
AV. SEVILHANO SILVA JARDIM ROSSI 723 ROD. SP-249 - JD ROSSI - ITABERÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 690.564,00 UTM_N 7.360.229,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 203 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITAJOBI
FREDDI E FREDDI LTDA
RUA RIO BRANCO 518 - CENTRO - ITAJOBI
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 701.549,00 UTM_N 7.641.623,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização
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dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITAPETININGA
AUTO POSTO 3 CORAÇÕES LTDA.
AV. DR. JOSÉ LEMBO 1069 - V. BANDEIRANTES - ITAPETININGA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 798.607,00 UTM_N 7.386.308,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
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pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) (DER 2)
R. ABÍLIO FONTES 256 - V. PRESTES - ITAPETININGA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 800.042,00 UTM_N 7.387.980,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
R. DR. FERNANDO COSTA 398 POSTO DE ABASTEC. - JD CASA GRAND - ITAPETININGA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 801.695,00 UTM_N 7.389.337,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 207 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITAPEVA
ART PINUS RESINEIRA LTDA.
AV. GUIDO TOMAZONI 135
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 22

- DIST. INDUSTRIAL - ITAPEVA
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 713.949,00 UTM_N 7.346.603,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO BRANCAL LTDA.
R. UM S/N - ALTO BRANCAL - ITAPEVA
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 723.241,00 UTM_N 7.331.890,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
LOTEAMENTO CIDADE JARDIM (ELLENCO) (VILLA EMMA EMPR. IMOB. SPE LTDA.)
AV. HIGINO MARQUES 2356 CAIXA POSTAL 10 - JD MARINGÁ - ITAPEVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 713.568,00 UTM_N 7.344.945,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO PINHEIRINHO DE ITAPEVA LTDA.
AV. DR. JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES 1051 - V. BOM JESUS - ITAPEVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 715.841,00 UTM_N 7.347.559,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITAPEVI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EST. DO INGAI 77
- ITAQUI - ITAPEVI
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 301.499,00 UTM_N 7.397.839,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PAULISTA S/A COM., PART. E EMPR.
ESTRADA ELIAS ALVES DA COSTA S/N - PARQUE BOA ESPERA - ITAPEVI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 299.307,00 UTM_N 7.394.695,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITAPIRA
IRMÃOS COLOÇO LTDA
RUA SALDANHA MARINHO 409 - SANTA CRUZ - ITAPIRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 311.859,00 UTM_N 7.517.871,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITÁPOLIS
SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA.
ROD. LAURENTINO MASCARI (SP-333) KM 176 - V. CAJADO - ITÁPOLIS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 732.029,00 UTM_N 7.616.716,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 215 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITAQUAQUECETUBA
AUTO POSTO AQUÁRIUS LTDA.
EST. DA ÁGUA CHATA 310
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- PQ PIRATININGA - ITAQUAQUECETUBA
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 358.683,00 UTM_N 7.407.316,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO KINGSTAR LTDA.
EST. SANTA ISABEL 2400 - V. STA BÁRBARA - ITAQUAQUECETUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 362.266,00 UTM_N 7.403.392,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CIGAPEL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E COMÉRCIO LTDA EPP
AVENIDA INDUSTRIAL SEGUNDA 655 - RIO ABAIXO - ITAQUAQUECETUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 359.350,00 UTM_N 7.405.140,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JSL S/A
EST. SANTA ISABEL 6300 - UNA - ITAQUAQUECETUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 364.665,00 UTM_N 7.407.209,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PETROBRÁS TRANSPORTE S/A (TRANSPETRO)
AV. REGISTRO 340 - JD TROPICAL - ITAQUAQUECETUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 360.235,00 UTM_N 7.405.467,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
QUÍMICA NACIONAL QUIMINASA S/A
EST. MUNICIPAL DE BONSUCESSO 1725 - RIO ABAIXO - ITAQUAQUECETUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 360.381,00 UTM_N 7.405.130,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VIAÇÃO POÁ LTDA.
R. PIRACICABA 635 - MONTE BELO - ITAQUAQUECETUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 360.681,00 UTM_N 7.402.278,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITARARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ (ATERRO SANITÁRIO)
EST. VELHA ITARARÉ/ITABERÁ - FAZ ESPLANADA S/N ATERRO SANITÁRIO - ZONA RURAL - ITARARÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
agricultura
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 679.900,00 UTM_N 7.335.525,00
contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITATIBA
AUTO POSTO ROSSI E NETOS LTDA. - EPP
AV. MARECHAL DEODORO 381 - CENTRO - ITATIBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 310.957,00 UTM_N 7.454.649,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COPLAC DO BRASIL LTDA (ANTIGA FÁBRICA DE PARAFUSOS SÃO PEDRO)
R. CARLOS ZEMINIANI 170
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- - ITATIBA
comércio
DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 312.480,00 UTM_N 7.454.072,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COVOLAN BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS LTDA.
R. CORONEL PEROBA 136
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- CENTRO - ITATIBA
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 310.781,00 UTM_N 7.454.846,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GALVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME
R. HUMBERTO LEONI 127 - JD DE LUCCA - ITATIBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 311.425,00 UTM_N 7.453.951,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MANCHESTER QUÍMICA DO BRASIL S/A
R. SEVERINO TESCAROLLO 545 - DIST. IND. ALFRED - ITATIBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 310.975,00 UTM_N 7.448.443,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO XAMPIRRA LTDA.
ROD. ENGENHEIRO CONSTÂNCIO CINTRA S/N KM 74 - CHAMPIRRA - ITATIBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 310.749,00 UTM_N 7.444.644,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA (ATERRO SANITÁRIO)
EST. MUNIC. BENEDITO ANTÔNIO REGAGNIN-ITT 265 KM 5 - MORRO AZUL - ITATIBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 317.086,00 UTM_N 7.453.110,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 230 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VICUNHA TÊXTIL S/A
R. SANTA ROSA 2
- V. BRASILEIRA - ITATIBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 310.183,00 UTM_N 7.455.052,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITU
AUTO POSTO GAMARRA LTDA. (AUTO POSTO RIVIERA INDEPENDÊNCIA LTDA.)
R. PAULO EDUARDO XAVIER DE TOLEDO 532
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

- SÃO LUIZ - ITU
posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 266.865,00 UTM_N 7.424.636,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EMICOL ELETRO ELETRÔNICA S/A
MARGINAL EMICOL (KM 22,5) (ROD. AÇÚCAR) S/N - TAPERINHA - ITU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 261.931,00 UTM_N 7.418.666,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
NISSIN BRAKE DO BRASIL LTDA.
ROD. SANTOS DUMONT
KM 23,5 - ITAIM MIRIM - ITU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 261.558,00 UTM_N 7.420.114,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO CATARINENSE LTDA.
ROD. WALDOMIRO CORRÊA DE CAMARGO KM 58 - V. MARTINS - ITU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 260.075,00 UTM_N 7.411.377,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
QUIMISA S/A (ANTIGAS BUSSMANN DO BRASIL LTDA. E ELETROMEC)
ROD. DEPUTADO ARCHIMEDES LAMMOGLIA (SP-75)
KM 23,5 - CHACARA SÃO JOÃO - ITU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 262.040,00 UTM_N 7.419.103,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TERRA FIRME SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
R. UM 2430 AV. TIRADENTES - V. LUCINDA - ITU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 264.621,00 UTM_N 7.421.971,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITUPEVA
BORSSATO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- RIO ABAIXO - ITUPEVA
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 294.596,00 UTM_N 7.443.025,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AV. EMÍLIO CHECHINATO 1551 - SÃO ROQUE DA CHAV - ITUPEVA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 290.727,00 UTM_N 7.438.562,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JABOTICABAL
AUTO POSTO ELDORADO DE JABOTICABAL LTDA.
AV. CARLOS BERCHIERI 2525 - CID JARDIM - JABOTICABAL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 777.477,00 UTM_N 7.645.292,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JACAREÍ
AUTO POSTO LAGOA AZUL (ANT. AUTO POSTO JACAREÍ)
AV. DOS MIGRANTES 43
- PQ MEIA LUA - JACAREÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 401.594,00 UTM_N 7.426.668,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COLUSA AUTO POSTO LTDA.
AV. GETÚLIO DORNELES VARGAS 1480 - JARDIM LUIZA - JACAREÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 402.768,00 UTM_N 7.425.520,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA. (POSTO 06)
AV. SÃO JOÃO 173 - SÃO JOÃO - JACAREÍ
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 399.760,00 UTM_N 7.421.883,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SCHRADER INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
AV. MALEK ASSAD 1600 - MEIA LUA - JACAREÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 400.723,00 UTM_N 7.425.061,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SUPERMIX CONCRETO S/A
AV. GETÚLIO DORNELES VARGAS 1561 - JD CALIFÓRNIA - JACAREÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 402.627,00 UTM_N 7.425.506,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JACUPIRANGA
POSTO CONSUL ITORORÓ LTDA EPP
ROD. RÉGIS BITTENCOURT (BR-116) S/N KM 480 - FLOR DA VILA - JACUPIRANGA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 800.791,00 UTM_N 7.263.494,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JAGUARIÚNA
LAELC REATIVOS LTDA.
AV. EMÍLIO MARCONATO 815 BLOCO D - CH PRIMAVERA - JAGUARIÚNA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 294.065,00 UTM_N 7.490.401,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
REGENERA FLEX LTDA. (PROPRIETÁRIO TERRENO: GILBERTO POLTRONIERI)
R. GAONA 150
Atividade

- SÃO SEBASTIÃO - JAGUARIÚNA
indústria
posto de combustível
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM SAD69

UTM_E

resíduo
acidentes
293.393,00 UTM_N 7.488.996,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JALES
FUGA COUROS S/A
ROD. VITÓRIO PRANDI S/N KM 1 - ZONA RURAL - JALES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 547.576,00 UTM_N 7.754.806,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 249 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES (ANTIGO ATERRO)
EST. VICINAL JALES - DIRCE REIS KM 01 LADO ESQUERDO - CENTRO - JALES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 546.984,00 UTM_N 7.754.632,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JANDIRA
MADIOIL LUBRIFICANTES LTDA.
R. VITOR ÂNGELO FORTUNATO 400 KM 30,4 - JD ALVORADA - JANDIRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 304.219,00 UTM_N 7.398.373,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JARINU
CRUZAÇO FUNDIÇÃO E MECÂNICA LTDA.
ROD. DOM PEDRO I (SP-065) S/N KM 89 - PONTE ALTA - JARINU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 327.115,00 UTM_N 7.451.027,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 252 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ZACAN AUTO POSTO LTDA.
EST. MUNICIPAL ATÍLIO SQUIZATO KM 0,121 - FIM DO CAMPO - JARINU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 323.374,00 UTM_N 7.442.640,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 253 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JUNDIAÍ
AUTO POSTO BRUNHOLI E PEDROSO LTDA.
AV. HUMBERTO CERESER 4805 - JARDIM CAXAMBU - JUNDIAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 312.254,00 UTM_N 7.438.786,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO CAMINHOS DE CANAÃ LTDA.
AV. JUVENAL ARANTES 2600 - MEDEIROS - JUNDIAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 296.199,00 UTM_N 7.435.827,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO ÍCARO LTDA.
AV. JUNDIAÍ 1480 - CENTRO - JUNDIAÍ
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 305.183,00 UTM_N 7.434.087,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 256 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO MARCUSSI LTDA.
ROD. VEREADOR GERALDO DIAS 3001 - ENGORDADOURO - JUNDIAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 303.778,00 UTM_N 7.439.409,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BOTTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AV. MARGINAL DIREITA DA ROD. ANHANGUERA 320 KM 62 - DIST. INDUSTRIAL - JUNDIAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 302.979,00 UTM_N 7.436.521,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CIDADE DO VINHO - COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
R. BOM JESUS DE PIRAPORA 1700 - JD PETRÓPOLIS - JUNDIAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 307.073,00 UTM_N 7.432.336,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 259 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JUNQUEIRA & CAMARGO LTDA.
R. SANTA IGNÊS 398 - V. RAMI - JUNDIAÍ
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 307.494,00 UTM_N 7.431.101,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Página 260 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO NICHELI LTDA.
AV. FRANCISCO N. C. DE FREITAS 100 - SANTA GERTRUDES - JUNDIAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 310.520,00 UTM_N 7.428.196,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TEKDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
R. WILHELM WINTER 150 - DIST. INDUSTRIAL - JUNDIAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 301.876,00 UTM_N 7.436.518,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 262 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JUQUIÁ
ADERSON NEVES SANCHES
ROD. RÉGIS BITTENCOURT (BR-116) S/N KM 422 - DA ONÇA - JUQUIÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 227.094,00 UTM_N 7.303.101,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FASE QUATTRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
ROD. RÉGIS BITTENCOURT (BR-116) 116 KM 413,8 - FLORESTA - JUQUIÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 233.124,00 UTM_N 7.306.672,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
LEME
DIAS & VIEIRA FONSECA LTDA.
AV. JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ 500 - V. STA MARIA - LEME
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 254.404,00 UTM_N 7.543.537,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
LIMEIRA
SUPER X POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
AV. PIRACICABA 731 - V. SÃO JOÃO - LIMEIRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 251.730,00 UTM_N 7.502.997,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
LORENA
AUTO POSTO GARION LTDA.
R. MAJOR JOAQUIM LUIS BASTOS 38
- CENTRO - LORENA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 487.876,00 UTM_N 7.485.824,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 267 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JORGE ANTONIO MALERBA (ANT AUTO POSTO LORENCAR)
R. CASTRO ALVES 220 - VILA ZÉLIA - LORENA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 488.794,00 UTM_N 7.483.950,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 268 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MUCELIN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. (MONTEIRO LOPES & ALVES LTDA.)
R. HEPACARÉ 120 - CENTRO - LORENA
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 487.160,00 UTM_N 7.486.297,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 269 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SETE ESTRELAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
AV. TARGINO VILELLA NUNES 789 - V. NUNES - LORENA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 488.654,00 UTM_N 7.486.988,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 270 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MACEDÔNIA
AUTO POSTO PEDRAMIL LTDA.
AV. CORONEL JOÃO CÂNDIDO 444 - CENTRO - MACEDÔNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 584.381,00 UTM_N 7.772.102,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 271 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MAIRINQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (POSTO)
ROD. RAPOSO TAVARES (SP-270) (KM 65,5) S/N POSTO DE COMBUST. - CENTRO - MAIRINQUE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 276.863,00 UTM_N 7.393.928,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 272 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MARÍLIA
AUTO POSTO CRISTAL DE MARÍLIA LTDA.
AV. TIRADENTES 1100 - FRAGATA - MARÍLIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 609.758,00 UTM_N 7.541.878,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 273 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SAMPAIO VIDAL LTDA.
AV. SAMPAIO VIDAL 1003 - CENTRO - MARÍLIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 608.241,00 UTM_N 7.543.086,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO VANUIRE LTDA.
R. NOVE DE JULHO 7
- BANZATO - MARÍLIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 609.321,00 UTM_N 7.543.323,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (VAZADOURO DE LIXO)
ROD. VICINAL PARA AVENCAS S/N KM 4 - ZONA RURAL - MARÍLIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 599.095,00 UTM_N 7.538.717,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MATÃO
AUTO POSTO JOÃO PEDRO LTDA
AV. PINDORAMA 514 - JD BUSCARDI - MATÃO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 774.274,00 UTM_N 7.607.638,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO & PINOTTI LTDA.
AV. ATÍLIO LANGHI 351 - DIST. SÃO LOUREN - MATÃO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 753.737,00 UTM_N 7.614.997,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A
AV. MARCHESAN 4905 - INDUSTRIAL - MATÃO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 769.937,00 UTM_N 7.604.961,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MAUÁ
CROMUS EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
R. ALPONT 320
Atividade

- CAPUAVA - MAUÁ
indústria
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 347.581,00 UTM_N 7.382.834,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs óleos

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IGREJA BATISTA ÁGUA VIVA (ANT LEBLON TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.)
R. RIO BRANCO 985 A - V. AUGUSTO - MAUÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 351.631,00 UTM_N 7.381.196,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 281 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (DIV. PETROQUÍMICA)
AV. AYRTON SENNA DA SILVA 3001 - JARDIM SÔNIA MARI - MAUÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 349.676,00 UTM_N 7.384.961,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MIRACATU
AUTO POSTO CASTOR LTDA.
ROD. RÉGIS BITTENCOURT (BR-116) S/N - - MIRACATU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 250.863,00 UTM_N 7.311.801,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 283 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA 150 LTDA.
ROD. RÉGIS BITTENCOURT (BR-116) KM 406 - JD ALVORADA - MIRACATU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 240.002,00 UTM_N 7.307.363,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 284 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MOCOCA
AUTO POSTO M. P. W. LTDA.
R. CORONEL DIOGO 1070 - CENTRO - MOCOCA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 292.817,00 UTM_N 7.624.669,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CURTUME ZAMARIAN LTDA.
R. SÃO CAETANO DO SUL S/N - DIST. INDUSTRIAL - MOCOCA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 292.524,00 UTM_N 7.626.532,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 286 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MOGI DAS CRUZES
AUTO POSTO ARAPONGAS LTDA.
AV. RICIERI JOSÉ MARCATTO 4134 - CÉSAR DE SOUZA - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 381.281,00 UTM_N 7.400.388,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 287 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO BIRITIBA USSU LTDA.
ROD. MOGI - BERTIOGA KM 20 - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 378.263,00 UTM_N 7.396.404,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 288 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO MARICA LTDA.
AV. DR. EDISON CONSOLMAGNO 200 - JD PONTE GRANDE - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 379.627,00 UTM_N 7.399.548,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 289 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO MOGIANO LTDA.
AV. PREFEITO HENRIQUE PERES 1100 - BRÁS CUBAS - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 376.296,00 UTM_N 7.395.871,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 290 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO MOGIPETRO LTDA.
R. CABO DIOGO OLIVER 616 638 - V. MOGILAR - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 377.121,00 UTM_N 7.399.029,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 291 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SO ALEGRIA LTDA.
AV. VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES 458 - CENTRO CÍVICO - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 380.215,00 UTM_N 7.398.781,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 292 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SABAÚNA
R. ANTÔNIO GOMES DE FARIA S/N - V. MATHIAS - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 390.181,00 UTM_N 7.403.272,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 293 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO BELLAGIO LTDA.
AV. JAPÃO 1941 - ALTO IPIRANGA - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 377.233,00 UTM_N 7.395.580,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 294 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO TULIPA LTDA.
R. DR. DEODATO WERTHEIMER 765 - MOGILAR - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 377.955,00 UTM_N 7.398.505,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 295 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CM AUTO POSTO LTDA.
AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES 601 - - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 376.024,00 UTM_N 7.396.837,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 296 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CONSULTATUM S/C (ANTIGA BRASIL VISCOSE S/A)
AV. GUILHERME GIORGI 1000 - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 372.250,00 UTM_N 7.396.000,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DELISON MONT`ALVÃO MEDEIROS
ROD. SP-088 KM 58 - COCUERA - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 381.721,00 UTM_N 7.396.415,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FLUCOR SERVICE LTDA.
R. JÚLIO MOBAID 56
- V. SÃO FRANCISCO - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 375.435,00 UTM_N 7.397.398,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 299 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GRAN RODEIO AUTO POSTO LTDA.
AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO 3640 - V. SUISSA - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 380.903,00 UTM_N 7.400.150,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 300 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO E EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA.
AV. VALENTINA MELO FREIRE BORENSTEIN 545 - V. SÃO FRANCISCO - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 375.350,00 UTM_N 7.397.225,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 301 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITAMARATHY AUTO POSTO E ACESSÓRIOS LTDA.
AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO 695 - V. MOGILAR - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 376.650,00 UTM_N 7.398.800,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ITAMARATHY II AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA.
ROD. MOGI - DUTRA 1200 KM 1,5 - JD ARACY - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 376.000,00 UTM_N 7.400.000,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS FASABELLA LTDA.
AV. LOURENÇO DE SOUZA FRANCO 2101 - JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 371.195,00 UTM_N 7.395.724,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs gasolina

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 304 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO QUALITY MODENA LTDA.
AV. FRANCISCO FERREIRA FILHO 3600 - BRÁS CUBAS - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 374.265,00 UTM_N 7.396.071,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 305 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO QUALITY ROTA DO SOL LTDA
AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO 55
- VOLTA FRIA - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 376.298,00 UTM_N 7.399.090,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 306 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
R. TENENTE ONOFRE RODRIGUES AGUIAR S/N - JD STA CATARINA - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 377.800,00 UTM_N 7.397.900,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 307 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SJM AUTO POSTO LTDA.
R. GONÇALO FERREIRA 233 - PONTE GRANDE - MOGI DAS CRUZES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 376.645,00 UTM_N 7.399.390,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 308 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MONGAGUÁ
AUTO POSTO VERA CRUZ DE MONGAGUA LTDA.
AV. MONTEIRO LOBATO 3674 - VERA CRUZ - MONGAGUÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 333.460,00 UTM_N 7.333.596,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MONTE APRAZÍVEL
AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA.
EST. MUNICIPAL MAZ 070 ANGELO PIVARO KM 1 - ZONA RURAL - MONTE APRAZÍVEL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 633.508,00 UTM_N 7.705.228,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MOTUCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA (VAZADOURO MUNICIPAL) (ANTIGO LIXÃO)
EST. DA CONSERVA (ANTIGO LEITO DA FEPASA) ANTIGO LIXÃO - ZONA RURAL - MOTUCA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 795.187,00 UTM_N 7.617.579,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
NOVA ODESSA
NICKELTEC IND. COM. REVESTIMENTOS METÁLICOS E REPRES. COM. LTDA.
R. TRÊS 182
Atividade

- PQ IND RECANTO - NOVA ODESSA
indústria
posto de combustível
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM WGS84

UTM_E

resíduo
acidentes
261.849,00 UTM_N 7.479.371,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO E RESTAURANTE PIRAJU LTDA.
ROD. ANHANGUERA KM 117 - PIRAJU - NOVA ODESSA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 270.537,00 UTM_N 7.479.546,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA (ATERRO DE INERTES)
AV. PEDRO DE OLIVEIRA S/N - JD LOPES IGLESIA - NOVA ODESSA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 265.475,00 UTM_N 7.476.922,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
NOVAIS
CURTIDORA CATANDUVA LTDA.
EST. DE TABAPUÃ KM 18 - POMPEO - NOVAIS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 719.563,00 UTM_N 7.673.178,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
NOVO HORIZONTE
DELBONI & GREGGIO LTDA
AVENIDA JOSUÉ QUIRINO DE MORAES 620 - CENTRO - NOVO HORIZONTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 684.584,00 UTM_N 7.624.698,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ÓLEO
AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS DE ÓLEO LTDA.
R. JOÃO FAUSTO GIRALDES 544 - CENTRO - ÓLEO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 670.102,00 UTM_N 7.462.234,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ORLÂNDIA
SIQUEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
R. 8 291 - CENTRO - ORLÂNDIA
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 199.527,00 UTM_N 7.706.406,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
OSASCO
ALCOOL FERREIRA S.A
RUA ROBERTO BOSCH 1015 - PQ INDL ANHANGUER - OSASCO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 319.329,00 UTM_N 7.401.271,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
AV. MARECHAL RONDON 915 - CENTRO - OSASCO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 317.608,00 UTM_N 7.397.224,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BOVERY AUTO POSTO LTDA.
AV. VALTER BOVERI 240 - CENTRO - OSASCO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 317.121,00 UTM_N 7.392.404,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ETNA STEEL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
AV. MARECHAL RONDON 1400 - CENTRO - OSASCO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 317.562,00 UTM_N 7.397.341,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INDUVEL INDÚSTRIA DE VELUDOS LTDA.
AV. PRESIDENTE KENNEDY 421 - V. DOS REMÉDIOS - OSASCO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 321.329,00 UTM_N 7.397.440,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO (ATERRO SANITÁRIO)
R. PIETRO CLISSA 232 - JD BONANÇA - OSASCO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 316.830,00 UTM_N 7.401.480,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 324 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
OURINHOS
TORREZAN AUTO POSTO LTDA.
ROD. TRANSBRASILIANA (BR-153) S/N KM 339 (CP 178) - RODOVIA - OURINHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 612.098,00 UTM_N 7.464.203,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PARDINHO
POSTO RODO STOP LTDA.
EST. VICINAL PARDINHO - CASTELO BRANCO KM 9 - RURAL - PARDINHO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 766.200,00 UTM_N 7.437.850,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO RODOSERV LTDA.
EST. MUNICIPAL PARDINGO/ANGATUBA - RIBEIRÃO GRANDE - PARDINHO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 768.790,00 UTM_N 7.445.070,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PARIQUERA-AÇU
AUTO POSTO GUARICANA LTDA.
AV. DR. CARLOS BOTELHO 245 - CENTRO - PARIQUERA-AÇU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 208.361,00 UTM_N 7.263.718,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PAULÍNIA
AGE LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A
AV. BERNA 737
Atividade

- CASCATA - PAULÍNIA
indústria
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

posto de combustível
resíduo
acidentes
278.903,00 UTM_N 7.485.606,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

DATUM Córrego Alegre UTM_E

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 329 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ANTÔNIO ARI SCARASSATO
R. DEODATO SOARES S/N LOTE B2G - SANTA TEREZINHA - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 281.134,00 UTM_N 7.477.668,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
AV. IRENE KARCHER 1201 - BETEL - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 282.105,00 UTM_N 7.477.740,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO RUFUS LTDA.
R. PROFESSOR BENEDICTO MONTENEGRO 950 - BETEL - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 281.941,00 UTM_N 7.477.105,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 332 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
R. EITOR VALENTINO DE SOUZA (LABÁ) 337 - FAZ. BONFIM - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 280.332,00 UTM_N 7.486.036,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 333 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DURVAL REGHINE (ESSENCIALCOOL IND. COM. ENGARRAF. IMP. EXP. LTDA.)
R. SOFIA ATAURI FADIM 901 A - SANTA TEREZINHA - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 281.400,00 UTM_N 7.478.862,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 334 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GIGANTE ARMAZ. E DIST. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOIS LTDA.
AV. BERNA 687
Atividade

- CASCATA - PAULÍNIA
indústria
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 278.830,00 UTM_N 7.485.560,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 335 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INDÚSTRIA DE ISOLANTES TÉRMICOS CALORISOL LTDA.
AV. ANTÔNIO FADIN 1640 - BONFIM - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 280.298,00 UTM_N 7.483.830,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 336 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
R. ANTÔNIO CARVALHO LAGE FILHO 425 - SÍTIO BOA VISTA - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 280.209,00 UTM_N 7.486.129,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 337 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PETROMINAS TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
AV. ESTOCOLMO 2289 - CASCATA - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 279.619,00 UTM_N 7.486.002,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 338 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO GUARDIÃO DE PAULÍNIA LTDA.
R. VALDETE M. F. FAVARO 2550 - GRANJA MARIA - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 280.846,00 UTM_N 7.478.915,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 339 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RM PETRÓLEO LTDA.
AV. ANTÔNIO FADIN 751 SALA 8 - BONFIN - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 279.358,00 UTM_N 7.483.931,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 340 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A
AV. SENADOR ONOFRE QUINAN 415 - SÍTIO BONFIM - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 280.102,00 UTM_N 7.486.840,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SERVGÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS S/A
R. EDUARDO ELIAS ZAHRAN 195 - CASCATA - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 280.115,00 UTM_N 7.485.930,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SOTRANGE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
R. MÁRIO MAZIERO (ANTIGA EST.MUN.PLN 145) 331 ANTIGO Nº2100 - SANTA TEREZINHA - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 281.216,00 UTM_N 7.479.303,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
STRATURA ASFALTOS S/A (IPIRANGA ASFALTOS S/A)
AV. PROFESSOR BENEDICTO MONTENEGRO 241 - BETEL - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 282.541,00 UTM_N 7.476.533,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
ROD. SP-332
Atividade

KM 127,5 - SANTA TEREZINHA - PAULÍNIA
indústria
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 278.867,00 UTM_N 7.484.300,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TERCOM TERMINAL DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
AV. PARIS 3218 - CASCATA - PAULÍNIA
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 277.536,00 UTM_N 7.485.096,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TEREFTALICOS INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.
FAZENDA SÃO FRANCISCO S/N - - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 283.520,00 UTM_N 7.481.746,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TINTAS VAN BLASTER LTDA.
AV. SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 169 - CASCATA - PAULÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 278.113,00 UTM_N 7.483.798,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 348 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PEDREIRA
AUTO POSTO SHOPPING DE PEDREIRA LTDA.
R. LUIS NOVO 19
- V. STO ANTÔNIO - PEDREIRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 305.527,00 UTM_N 7.484.046,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BROGLIO AUTO POSTO LTDA.
R. ANTÔNIO PEDRO 632 - CENTRO - PEDREIRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 305.099,00 UTM_N 7.483.777,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 350 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FIBRILA TEXTILLE LTDA.
AV. ANTÔNIO SERAFIM PETEAN 3170 B - - PEDREIRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 305.281,00 UTM_N 7.487.371,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 351 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PERUÍBE
AUTO POSTO BARRA DE PERUÍBE LTDA.
AV. PADRE ANCHIETA 1622 - ESTELA MARIS - PERUÍBE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 297.602,00 UTM_N 7.309.006,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO GALVEZ LTDA. (ANTIGO AUTO POSTO ALVORADA DE PERUIBE LTDA.)
R. FREI ANTÔNIO SANT'ANNA GALVÃO 41
- ESTAÇÃO - PERUÍBE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 296.572,00 UTM_N 7.309.125,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PIEDADE
AUTO POSTO CAPITÃO DE PIEDADE LTDA.
R. CAPITÃO DE MORAES 293 - CENTRO - PIEDADE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 253.868,00 UTM_N 7.375.018,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PILAR DO SUL
PIROBAT PILAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES LTDA.
AV. ANTÔNIO LACERDA 1757 - CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 221.767,00 UTM_N 7.365.911,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 355 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PINDAMONHANGABA
AUTO POSTO MOREIRA CÉSAR LTDA.
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA 318 - MOREIRA CÉSAR - PINDAMONHANGABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 462.639,00 UTM_N 7.465.750,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 356 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PINDORAMA
VIRGÍLIO AFFONSO NETO & CIA LTDA.
R. SANTA CRUZ 521 - CENTRO - PINDORAMA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 717.169,00 UTM_N 7.655.715,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 357 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PIRACICABA
AUTO POSTO JUPIÁ LTDA. -ME
R. DOS MANDIS 20
- JD PQ JUPIÁ - PIRACICABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 224.621,00 UTM_N 7.485.641,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 358 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO MINEIROS DE PIRACIACBA LTDA.
AV. PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS 1200 - V. MONTEIRO - PIRACICABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 229.818,00 UTM_N 7.482.427,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 359 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO PIRÂMIDE PIRACICABA LTDA.
AV. DR. CASSIO PASCHOAL PADOVANI 1650 - MORUMBI - PIRACICABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 231.718,00 UTM_N 7.483.815,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 360 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO RIVIERA INDEPENDENCIA LTDA.
AV. INDEPENDÊNCIA 2818 - ALEMÃES - PIRACICABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 229.468,00 UTM_N 7.484.460,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 361 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IRMÃOS MENEGATTI & CIA LTDA.
ROD. PIRACICABA - TIETÊ KM 199 - ÁGUA BRANCA - PIRACICABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 228.435,00 UTM_N 7.480.263,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 362 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PIRANGI
ADMIR ROVERI & CIA LTDA.
AV. SETE DE SETEMBRO 589 - CENTRO - PIRANGI
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 743.090,00 UTM_N 7.665.982,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs gasolina

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PIRASSUNUNGA
TRANSPORTADORA PAVANI LTDA
RUA PADRE ANTÔNIO VAN ESS 2238 - JD ROSÁRIO - PIRASSUNUNGA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 247.646,00 UTM_N 7.565.404,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POÁ
GERAL DE CONCRETO S/A
R. DONA GUARACIABA 542
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- V. PEREIRA NETO - POÁ
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 364.071,00 UTM_N 7.397.098,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB
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outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MALHARIA CONFORTO LTDA
R. EST. VELHA SÃO PAULO-RIO 1605 KM 35 - V. JAÚ - POÁ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 363.995,00 UTM_N 7.398.599,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POMPÉIA
COMERCIAL AUTO POSTO NUNES LTDA.
R. CONSTANTINO MARCOLINO 27/55 - CENTRO - POMPÉIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 584.715,00 UTM_N 7.555.423,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018
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outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PONTES GESTAL
AGRO PECÚARIA CFM LTDA.
FAZENDA GUARIROBA S/N - ZONA RURAL - PONTES GESTAL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 631.845,00 UTM_N 7.771.728,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018
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outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PORTO FELIZ
QUÍMICA INDUSTRIAL UTINGA LTDA.
AV. DR. SILVIO BRAND CORREIA 176 - - PORTO FELIZ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 240.632,00 UTM_N 7.432.945,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PRAIA GRANDE
AUTO POSTO BALNEÁRIO MARACANÃ LTDA.
AV. PRESIDENTE KENNEDY 9970 - BAL MARACANÃ - PRAIA GRANDE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 347.203,00 UTM_N 7.341.156,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 370 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO DANIELA LTDA.
AV. OCEÂNICA AMABILE 720 - CID OCIAN - PRAIA GRANDE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 349.508,00 UTM_N 7.342.176,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 371 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SÓ ALEGRIA DE PRAIA GRANDE LTDA.
AV. PRESIDENTE KENNEDY 10597 - BAL LAS PALMAS - PRAIA GRANDE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 346.527,00 UTM_N 7.340.792,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 372 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO VERANEIO DE PRAIA GRANDE
AV. PRESIDENTE KENNEDY 3597 - AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 353.202,00 UTM_N 7.343.654,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 373 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PRESIDENTE PRUDENTE
AVENIDA SERV-CAR COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA.
AV. WASHINGTON LUIZ 391 - CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 460.212,00 UTM_N 7.553.648,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 374 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO DE ABASTECIMENTO ARCO IRIS LTDA
AV. CEL JOSE SOARES MARCONDES 4050 - JARDIM BONGIOVANI - PRESIDENTE PRUDENTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 458.676,00 UTM_N 7.551.112,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 375 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CURTUME TOURO LTDA.
AV. ANA JACINTA 350 - FRIGORIFICOS - PRESIDENTE PRUDENTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 457.147,00 UTM_N 7.554.513,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 376 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO SÃO CRISTOVÃO DE PRUDENTE LTDA.
R. ANTÔNIO RODRIGUES 1243 - V. INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 459.943,00 UTM_N 7.551.215,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 377 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
R. JOSÉ BONGIOVANI 975 - CID UNIVERS. - PRESIDENTE PRUDENTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 458.692,00 UTM_N 7.552.162,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 378 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA.
AV. SILVIO DOMINGOS RONCADOR 309 - DIST. INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 460.880,00 UTM_N 7.549.355,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA.
EST. VICINAL P.PTE À SP ASSIS CHATEAUBRIAND S/N RODOVIA - - PRESIDENTE PRUDENTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 461.731,00 UTM_N 7.547.961,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PRESIDENTE VENCESLAU
GERSON APARECIDO CARREIRA
R. NEWTON PRADO 428 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 412.348,00 UTM_N 7.581.230,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
QUELUZ
POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA.
ROD. PRESIDENTE DUTRA (BR-116) S/N KM 6 - DA PALHA - QUELUZ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 525.591,00 UTM_N 7.508.497,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
REGENTE FEIJÓ
PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA.
ROD. SP-425 (SÍTIO CERCADO) S/N KM 6,4 - MEMÓRIA - REGENTE FEIJÓ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 465.400,00 UTM_N 7.548.882,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
REGISTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (LIXÃO)
EST. MUNICIPAL PROF. YOKICHIRO NIEDA S/N KM 4 ATUAL LIXÃO - DAS AREIAS - REGISTRO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 207.327,00 UTM_N 7.286.589,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RIBEIRÃO BONITO
IQB INDÚSTRIA QUÍMICA GUARAPIRANGA LTDA.
SÍTIO SALTINHO S/N - DIST. GUARAPIRANG - RIBEIRÃO BONITO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 782.758,00 UTM_N 7.573.620,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 385 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RIBEIRÃO PIRES
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
AV. HUMBERTO DE CAMPOS 3220 - GUAPITUBA - RIBEIRÃO PIRES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 353.243,00 UTM_N 7.378.430,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 386 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
METALÚRGICA NAKAYONE LTDA.
R. BOA ESPERANÇA 216 - N.SUISSA SANTISTA - RIBEIRÃO PIRES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 355.750,00 UTM_N 7.375.400,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 387 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS ESTÂNCIA DE RIBEIRÃO PIRES LTDA.
R. PRESIDENTE KENNEDY 333 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 355.509,00 UTM_N 7.377.196,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 388 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ROD. ABRÃO ASSED 53,5 - ZONA RURAL - RIBEIRÃO PRETO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 215.669,00 UTM_N 7.652.435,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 389 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RIO CLARO
AUTO POSTO ESTAÇÃO DE RIO CLARO LTDA. (AUTO POSTO UNICAR V LTDA. )
R. 1 (AV. 5, Nº23) 877 - CENTRO - RIO CLARO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 236.751,00 UTM_N 7.519.387,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 390 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SAN MARINO DE RIO CLARO LTDA.
R. 8 1225 - CENTRO - RIO CLARO
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 235.901,00 UTM_N 7.519.540,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 391 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ROSEIRA
AUTO POSTO SANTANA DO VALE LTDA.
PÇA SANTANA 35
- CENTRO - ROSEIRA
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 468.660,00 UTM_N 7.467.719,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO ARCO ÍRIS DE ROSEIRA LTDA.
ROD. PRESIDENTE DUTRA (BR-116) KM 84 - PIRAPITINGUY - ROSEIRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 467.629,00 UTM_N 7.466.488,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SALESÓPOLIS
PARAITINGA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
R. JOAQUIM DOMINGOS MARTINS 185 - N. S. DO REMÉDIO - SALESÓPOLIS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 401.499,00 UTM_N 7.395.266,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SALTO
POSTO MIL SALTO LTDA.
AV. DOS TRABALHADORES 1555 - JD MARÍLIA II - SALTO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 266.935,00 UTM_N 7.430.899,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SALTO DE PIRAPORA
AUTO POSTO TREVÃO FARRAPO LTDA.
R. BENEDITO GOES VIEIRA 295 - JD SÃO PAULO - SALTO DE PIRAPORA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 232.571,00 UTM_N 7.385.739,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
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dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANTA BÁRBARA D´OESTE
A. L. I. SISTEMAS HIDRÁULICOS E CROMODURO LTDA. - EPP
R. TUPIS 2907
Atividade

- STA RITA CÁSSIA - SANTA BÁRBARA D´OESTE
indústria
posto de combustível
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM WGS84

UTM_E

resíduo
acidentes
255.711,00 UTM_N 7.479.460,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
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dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRAL POSTO IPANEMA SANTA BÁRBARA D`OESTE LTDA.
R. RIACHUELO 633 - CENTRO - SANTA BÁRBARA D´OESTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 252.336,00 UTM_N 7.481.556,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
AUTO POSTO YPÊ AMARELO LTDA
ROD. SP-225 S/N KM 307 - CAPORANGA - SANTA CRUZ DO RIO PARDO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 652.000,00 UTM_N 7.478.800,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 399 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANTA GERTRUDES
AUTO POSTO PONTILHÃO LTDA.
R. 1 43
- JD DAS PAINEIRAS - SANTA GERTRUDES
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 239.163,00 UTM_N 7.515.093,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 400 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SANTA GERTRUDES LTDA.
AV. 4 297
Atividade

- CENTRO - SANTA GERTRUDES
indústria
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 239.432,00 UTM_N 7.514.562,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 401 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANTA ISABEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
AV. DA REPÚBLICA 297 - CENTRO - SANTA ISABEL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 374.354,00 UTM_N 7.420.468,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 402 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANTANA DE PARNAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA
PÇA MONTE CASTELO 4
- CENTRO - SANTANA DE PARNAÍBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 303.038,00 UTM_N 7.406.677,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 403 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANTO ANASTÁCIO
AUTO POSTO ZÉ DO LAÇO LTDA.
ROD. RAPOSO TAVARES (SP-270) S/N KM 593 - FIGUEIRA - SANTO ANASTÁCIO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 435.486,00 UTM_N 7.566.231,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 404 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANTO ANDRÉ
ALVORECER AUTO POSTO LTDA.
AV. ATLÂNTICA 1155 - VAL PARAÍSO - SANTO ANDRÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 341.712,00 UTM_N 7.381.572,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 405 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO F-1000 LTDA.
R. JUQUIÁ 700
Atividade

- V. ELDÍZIA - SANTO ANDRÉ
indústria
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 344.059,00 UTM_N 7.380.025,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 406 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO IMPERADOR DE SANTO ANDRÉ LTDA.
AV. PRESTES MAIA 3430 - V. GUIOMAR - SANTO ANDRÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 341.385,00 UTM_N 7.382.572,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 407 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO REAL CHALLENGER LTDA.
AV. DOS ESTADOS 7100 - V. CRUZEIRO - SANTO ANDRÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 346.025,00 UTM_N 7.383.850,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 408 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
AL. ROGER ADAM 270 - UTINGA - SANTO ANDRÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 342.679,00 UTM_N 7.385.785,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 409 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ (POUPATEMPO)
R. JOÃO PIRES GAGO S/N - PQ CENTRAL - SANTO ANDRÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 344.304,00 UTM_N 7.383.838,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 410 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANTO ANTÔNIO DE POSSE
JOAQUIM SERAFIM CARDOSO FILHO
ROD. CAMPINAS - MOGI MIRIM KM 145,5 - PIRAPITINGUI - SANTO ANTÔNIO DE POSSE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 294.260,00 UTM_N 7.503.306,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 411 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE (ATERRO BAIRRO BENFICA)
R. JOÃO DALMOLIN 954 - ZONA RURAL - SANTO ANTÔNIO DE POSSE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 302.253,00 UTM_N 7.498.947,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 412 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
REBRASOIL RE-REFINADORA BRASILEIRA DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA.
ROD. CAMPINAS - MOGI MIRIM KM 146,9 - PIRAPITINGUI - SANTO ANTÔNIO DE POSSE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 292.818,00 UTM_N 7.501.563,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 413 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANTOS
AUTO POSTO NAUTICA CANAL 2 LTDA.
AV. DR. BERNARDINO DE CAMPOS 303 - V. BELMIRO - SANTOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 363.896,00 UTM_N 7.349.980,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 414 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO AVENIDA LTDA.
AV. PEDRO LESSA 1192 - PONTA DA PRAIA - SANTOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 367.272,00 UTM_N 7.347.980,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 415 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS AUTOM. E COM. DE COMB. CHARDONAY LTDA.
AV. ANA COSTA 41
- GONZAGA - SANTOS
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 364.655,00 UTM_N 7.351.220,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 416 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CANAL 6 LTDA.
PCA JOSÉ DOMINGUES MARTINS 15
- APARECIDA - SANTOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 367.789,00 UTM_N 7.347.822,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 417 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SISTEMA TRANSPORTES S/A
R. BORIS KAUFFMANN 323
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- CHICO DE PAULA - SANTOS
comércio
DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 361.401,00 UTM_N 7.352.488,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 418 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VIA PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
AV. GOVERNADOR MÁRIO COVAS 738 - ESTUÁRIO - SANTOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 367.584,00 UTM_N 7.348.899,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 419 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VOPAK BRASIL S/A
AV. VEREADOR ALFREDO DAS NEVES 1055 ÁREA 1 - ALEMOA - SANTOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 360.158,00 UTM_N 7.353.260,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs óleos

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 420 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
ANTÔNIO AURELIO PEREIRA
R. DR. RUBIÃO JUNIOR 352 - CENTRO - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 424.715,00 UTM_N 7.490.823,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 421 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SÃO BERNARDO DO CAMPO
AUTO POSTO TRASMONTANO LTDA
AV. JOÃO FIRMINO 1300 - ASSUNÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 339.925,00 UTM_N 7.375.599,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GIBA AUTO POSTO LTDA.(ANT ÁREA VERDE COM VAR. DE COMBUSTÍVEIS LTDA)
RUA ANA MARIA MARTINEZ 620 - ASSUNCAO - SÃO BERNARDO DO CAMPO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 339.592,00 UTM_N 7.375.320,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MULTICEL PIGMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EST. SADAE TAKAGI 3300 - COOPERATIVA - SÃO BERNARDO DO CAMPO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 337.626,00 UTM_N 7.375.027,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE COMBUSTÍVEIS VERDE BRASIL LTDA. (AUTO POSTO RAMON LTDA.)
AV. ÁLVARO GUIMARÃES 852 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 340.244,00 UTM_N 7.378.453,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SAVEN COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA.
EST. DOS CASA 4285 ANTIGO Nº3155 - DOS CASA - SÃO BERNARDO DO CAMPO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 338.860,00 UTM_N 7.373.064,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TERMOMECÂNICA SÃO PAULO S/A
AV. CAMINHO DO MAR 2652 2700 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 340.060,00 UTM_N 7.382.193,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
AV. JOSÉ ODORIZZI 900 H - ASSUNCAO - SÃO BERNARDO DO CAMPO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 339.854,00 UTM_N 7.376.900,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SÃO CAETANO DO SUL
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S/A
R. PROFESSORA MARIA MACEDO 100 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 338.935,00 UTM_N 7.388.126,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 429 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
HIPERMERCADO CARREFOUR SÃO CAETANO DO SUL(CARREFOUR COM. E IND. LTDA.)
R. AQUIDABAN 301 - FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 340.325,00 UTM_N 7.388.004,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
WILLY INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA
RUA JOAO PESSOA 620 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 340.199,00 UTM_N 7.387.636,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 431 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AUTO POSTO NOTA MIL SÃO JOÃO LTDA.
AV. BRASÍLIA 1900 - NASCIMENTO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 315.626,00 UTM_N 7.568.282,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EMPRESA DE MINERAÇÃO DE GRANITOS LTDA. (EMIGRAN)
ROD. SP-344 S/N KM 223,6 - DIST. INDUSTRIAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 312.941,00 UTM_N 7.566.324,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização
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pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INDÚSTRIA QUÍMICA BOA VISTA LTDA.
AV. OSWALDO OLIVEIRA SILVEIRA 688 - DIST. INDUSTRIAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 313.471,00 UTM_N 7.566.106,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
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pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JCA COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA.
R. TIRADENTES 45
- ROSÁRIO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 314.156,00 UTM_N 7.570.075,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
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pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA.
ROD. SP-344 S/N KM 217+2.500M - ZONA RURAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 307.975,00 UTM_N 7.562.398,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 436 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AUTO POSTO EUGÊNIO DE MELO LTDA.
AV. JÚLIO PRESTES 100 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 419.306,00 UTM_N 7.440.723,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO VITRINE LTDA.
R. MIGUEL COUTO 58
- CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 409.387,00 UTM_N 7.433.837,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 438 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO VIDOCA LTDA.
AV. JORGE ZARUR 2121 - JD APOLO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 408.556,00 UTM_N 7.432.780,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 439 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTURY DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRO-ELETRÔNICA LTDA.
AV. SEBASTIÃO HENRIQUE C. PONTES S/N - PARQUE INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 404.184,00 UTM_N 7.428.073,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CIA DE EMPR. SP
R. SANTA BRANCA 401 POSTO II - V. NAIR - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 409.506,00 UTM_N 7.433.140,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 441 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COMBUNAC AUTO POSTO LTDA.
R. DR. ALEIXO MASCARENHAS 103 - V. MARIA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 409.653,00 UTM_N 7.436.494,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CONDOMÍNIO SERRA DO JAMBEIRO (GOLD RED EMP. IMOB.) (EXPRESSO REDENÇÃO)
R. JOSÉ COBRA 401 - PQ INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 406.832,00 UTM_N 7.429.523,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 443 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ENGEP AMBIENTAL LTDA.
EST. DO CAJURU (KM 4) S/N FAZ. SÃO JOSÉ - CAJURU - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 419.706,00 UTM_N 7.428.591,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS) (REVAP) (ÁREA DA BIOPILHA)
ROD. PRESIDENTE DUTRA (BR-116) S/N KM 143 - JD DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 414.185,00 UTM_N 7.434.993,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS) (REVAP) (ÁREA DE PROCESSO)
ROD. PRESIDENTE DUTRA (BR-116) KM 143 - JD DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 416.142,00 UTM_N 7.435.225,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS) (REVAP) (ARMAZ. DE PETRÓLEO)
ROD. PRESIDENTE DUTRA (BR-116) KM 143 - JD DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 415.920,00 UTM_N 7.434.395,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS SANT'ANA LTDA.
AV. RUI BARBOSA 1787 - V. ROSSI - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 408.412,00 UTM_N 7.438.076,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs gasolina

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EST. DO IMPERADOR S/N - COLONIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 407.516,00 UTM_N 7.425.935,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SÃO PAULO
AES ELETROPAULO METROPOLITANA DE ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
RUA RUBENS MEIRELES 374 - VARZEA DA BARRA F - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 329.983,00 UTM_N 7.398.053,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ÁLVARO RAMOS EMPR. IMOB. SPE LTDA. (ANTIGO AUTO POSTO LIRIOS DO CAMPO)
AV. ÁLVARO RAMOS 2459 - QUARTA PARADA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 338.953,00 UTM_N 7.393.977,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 451 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ANTÔNIO PAIS MARQUES
R. CORDÃO DE SÃO FRANCISCO 491 - V. AIMORÉ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 356.558,00 UTM_N 7.401.131,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs gasolina

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ASSOCIAÇÃO FÁBRICA DE CIDADANIA
R. TEIXEIRA LEITE 170 - GLICÉRIO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 333.753,00 UTM_N 7.393.902,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO (ASSUPERO)
AV. SANTA MARINA 950 - ÁGUA BRANCA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 327.435,00 UTM_N 7.398.296,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUGUSTA 1
RUA AUGUSTA 148 - CONSOLACAO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 331.810,00 UTM_N 7.394.606,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 455 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO CENTER SIGNOS LTDA.
R. CANÁPOLIS 447 - V. MEDEIROS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 338.852,00 UTM_N 7.401.200,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO 1488 LTDA. (ANTIGO CHANNEL AUTO POSTO LTDA.)
R. DO RIO BONITO 1488 - SOCORRO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 326.368,00 UTM_N 7.379.562,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO AJ 12 LTDA.
R. SILVEIRA DA NÓBREGA 63
- PQ CRUZEIRO DO SU - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 351.292,00 UTM_N 7.401.066,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 458 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO AJOMAR LTDA.
R. SILVEIRA DA MOTA 118
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- CAMBUCI - SÃO PAULO
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 334.453,00 UTM_N 7.393.546,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 459 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO ARQUI FUEL LTDA.
R. AFONSO CELSO 1127 - V. MARIANA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 333.235,00 UTM_N 7.388.997,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 460 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO BASILICATA LTDA.
AV. DONA BELMIRA MARIN 4997 - JD ELIANA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 330.056,00 UTM_N 7.371.759,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 461 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO BOREAL LTDA.
AV. SENADOR TEOTÔNIO VILELA 2465 ANTIGO Nº3115 - CID DUTRA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 326.903,00 UTM_N 7.375.416,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 462 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO BUCHAMAS LTDA.
R. CONSELHEIRO FURTADO 974 - LIBERDADE - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 333.352,00 UTM_N 7.393.351,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 463 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO BUFFALO COMBUSTÍVEIS LTDA.
R. ITAQUERA - GUAIANAZES 1130 - PQ XV NOVEMBRO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 327.092,00 UTM_N 7.399.557,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 464 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO CAPELINHA LTDA.
EST. DE ITAPECERICA 1849 - SANTO AMARO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 321.410,00 UTM_N 7.383.482,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 465 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO CAPITIVA LTDA.
AV. ROBERT KENNEDY 1495 - SOCORRO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 325.369,00 UTM_N 7.380.200,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 466 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO CEDRO DO LÍBANO LTDA (ANT. CENTRO AUT JUNTAS PROVISÓRIAS)
R. DO GRITO 837 - IPIRANGA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 337.118,00 UTM_N 7.389.343,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 467 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO CIRCULISTA LTDA.
R. IGUATEMI 293 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 328.261,00 UTM_N 7.390.891,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 468 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO CONTDES LTDA.
AV. GUILHERME 374 - V. GUILHERME - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 336.006,00 UTM_N 7.398.063,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 469 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO DE SERVIÇOS LOCAL LTDA.
AV. MOACIR DANTAS ITAPICURU 1045 - SÃO MIGUEL PTA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 353.634,00 UTM_N 7.399.886,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 470 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO DOIS AMIGOS LTDA.
AV. JABAQUARA 1724 - MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 332.732,00 UTM_N 7.386.955,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 471 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO DOMO LTDA.
R. GUARAPIRANGA 2 A - V. SIMONE - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 356.582,00 UTM_N 7.400.001,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 472 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO E CENTRO AUTOMOTIVO V. D. C. LTDA.
R. CONSELHEIRO RAMALHO 910 - BELA VISTA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 332.214,00 UTM_N 7.393.398,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 473 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO ESTRELA DO LESTE LTDA.
R. GALILEU MENON 95
- ARTHUR ALVIM - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 347.979,00 UTM_N 7.396.166,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 474 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO EU E ELE LTDA.
AV. CONSELHEIRO CARRÃO 595 A - V. CARRÃO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 341.532,00 UTM_N 7.395.846,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 475 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO FRANCISCO FALCONI LTDA.
AV. FRANCISCO FALCONI 1530 - JD AVELINO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 340.565,00 UTM_N 7.389.882,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 476 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO GAROTO DO IMIRIM LTDA.
AV. IMIRIM 4070 - IMIRIM - SÃO PAULO
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 330.168,00 UTM_N 7.402.711,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 477 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO JARDIM SÃO PAULO LTDA.
AV. NOVA CANTAREIRA 428 - JD SÃO PAULO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 334.466,00 UTM_N 7.401.602,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 478 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO JMC BRASIL LTDA.
AVENIDA DAS CEREJEIRAS 2295 - JARDIM JAPAO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 339.401,00 UTM_N 7.400.013,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 479 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO KAN TAN LTDA.
AV. DR. RICARDO JAFET 168 - IPIRANGA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 335.435,00 UTM_N 7.391.403,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 480 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO LARGO DE PINHEIROS LTDA.
R. DOS PINHEIROS 1501 - PINHEIROS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 327.278,00 UTM_N 7.392.581,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 481 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO LAUZANE LTDA. (AUTO POSTO NOVA CONSELHEIRO EIRELI)
R. CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS 2374 - LAUZANE PAULISTA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 332.313,00 UTM_N 7.401.935,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 482 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO MARAK LTDA.
R. SALVADOR GIANETTI 920 - GUAIANAZES - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 355.793,00 UTM_N 7.395.674,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 483 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO MEMORIAL LTDA.
R. MARGARIDA 357 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 330.369,00 UTM_N 7.396.885,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 484 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO METROPOLITANO 965 LTDA.
R. SANTA CRUZ 965 - V. MARIANA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 333.991,00 UTM_N 7.389.444,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 485 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO MIRANDINHA LTDA.
AV. AMADOR BUENO DA VEIGA 816 - PENHA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 343.082,00 UTM_N 7.397.774,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 486 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO MONÇÕES LTDA.
AV. PADRE ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS 1130 - CID MONÇÕES - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 327.756,00 UTM_N 7.388.059,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 487 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO NARDOBAL LTDA.
AV. CEREJEIRAS 271 - V. MARIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 338.653,00 UTM_N 7.398.866,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 488 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO NOVA ALIANÇA I LTDA (ANTIGO AUTO POSTO SÃO FERRAÇO LTDA.)
AV. ITAQUERA 8080 - V. CARMOSINA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 351.251,00 UTM_N 7.395.740,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 489 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO ÔMEGA LTDA. - EPP
AV. CRUZEIRO DO SUL 2433 - SANTANA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 334.103,00 UTM_N 7.399.153,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 490 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO ORLANDO EIRELI (ANTIGO POSTO SACY LTDA.)
RUA DO MANIFESTO 1372 - IPIRANGA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 336.659,00 UTM_N 7.390.765,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 491 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO POSITANO LTDA.
AV. ANTÔNIO CARLOS BENJAMIM DOS SANTOS 3730 - JD MYRNA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 326.759,00 UTM_N 7.370.129,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 492 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO POTYRA LTDA.
AV. PAES DE BARROS 178
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- MOOCA - SÃO PAULO
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 336.647,00 UTM_N 7.393.893,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 493 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO QUINTAS DO MORUMBI LTDA.
R. NILZA MEDEIROS MARTINS 231 - JD COLOMBO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 323.559,00 UTM_N 7.389.052,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 494 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO RAMA LTDA.
EST. DOM JOÃO NERY 3520 - GUAIANAZES - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 357.116,00 UTM_N 7.397.867,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 495 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO RODRIGUES DE FREITAS LTDA.
R. SANTA CRUZ 467 - V. MARIANA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 333.539,00 UTM_N 7.389.512,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 496 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SCAN-LESTE I LTDA.
R. LEANDRO DE CARVALHO 37
- V. MONUMENTO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 335.492,00 UTM_N 7.392.591,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 497 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SETE ANÕES LTDA.
R. MARIA CÂNDIDA 1246 - V. GUILHERME - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 336.301,00 UTM_N 7.399.534,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 498 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SOLK'S LTDA.
AV. VILA EMA 899 - V. PRUDENTE - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 340.004,00 UTM_N 7.391.310,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 499 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO TRÊS ALIANÇAS LTDA.
R. SÃO FELIPE 271 - PQ SÃO JORGE - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 339.785,00 UTM_N 7.396.674,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 500 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO TREVO DE MALTA LTDA.
AV. CELSO GARCIA 5780 - TATUAPÉ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 341.060,00 UTM_N 7.396.853,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 501 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO TRIESTE LTDA.
AV. DONA BELMIRA MARIN 1400 - PRQ BRASIL - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 327.546,00 UTM_N 7.373.216,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 502 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO UNIVERSAL II LTDA (ANT. AUTO POSTO DAMOS LTDA)
R. DOS CAFEZAIS 165 - JD PRUDÊNCIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 329.556,00 UTM_N 7.383.938,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 503 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO VEYRON LTDA. (ANTIGO AUTO POSTO GARANHÃO LTDA.)
R. NOSSA SENHORA DAS MERCÊS 76
- V. DAS MERCÊS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 335.855,00 UTM_N 7.387.121,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BARTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
R. IRMÃ CAROLINA 66-A SALA 9 (2º PAVIM) - BELENZINHO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 338.417,00 UTM_N 7.395.992,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BELA SONATA INC. LTDA. (ANTIGA BERNARDINI S/A IND. E COM.)
R. HIPÓLITO SOARES 79
- IPIRANGA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 335.962,00 UTM_N 7.392.347,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CARREFOUR COM. E IND. LTDA
RUA INDUSTRIAL 418 SETOR I - VILA BELA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 339.868,00 UTM_N 7.388.741,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CARREFOUR COM. E IND. LTDA
AVENIDA LUIS STAMATIS 1200 - VILA CONSTANCA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 339.280,00 UTM_N 7.403.554,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CCISA 42 INC. LTDA.
R. AFONSO PENA 560 - BOM RETIRO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 333.319,00 UTM_N 7.397.206,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTERSYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
R. BARTOLOMEU PAES 133 - V. ANASTÁCIO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 324.930,00 UTM_N 7.398.454,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 510 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO D D V LTDA.
R CARNEIRO DA CUNHA 151 - VILA DA SAÚDE - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 332.949,00 UTM_N 7.387.488,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 511 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO DANISA LTDA.
AV. TIRADENTES 1088 - LUZ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 333.597,00 UTM_N 7.397.284,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 512 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO JET GÁS LTDA.
R. CONDE VICENTE AZEVEDO 34
- IPIRANGA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 335.309,00 UTM_N 7.390.736,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 513 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO MAX LESTE LTDA. - EPP
AV. SAPOPEMBA 7046 - SAPOPEMBA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 343.957,00 UTM_N 7.390.151,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 514 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO NOVO JF LTDA.
AV. SAPOPEMBA 6522 - V. PRIMAVERA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 343.675,00 UTM_N 7.390.426,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 515 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO REDMIX I LTDA.
R. SILVA BUENO 45
- IPIRANGA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 336.478,00 UTM_N 7.391.527,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 516 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO UNIAO II LTDA.
R. VISCONDE DE PARNAÍBA 3178 - BELENZINHO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 337.107,00 UTM_N 7.395.894,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 517 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA (URBAN INC - INC. E PART. S/A)
EST. DO CAMPO LIMPO 3677 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 319.388,00 UTM_N 7.385.585,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 518 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CHEMICON S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
RUA CÂNDIDO FONTOURA 90
- JD BOA VISTA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 317.677,00 UTM_N 7.390.711,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
AV. SOUZA RAMOS 24 74 - CID TIRADENTES - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 355.794,00 UTM_N 7.393.194,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CLARENCE CAPPS - TRANSPORTES.
PÇA HERMAN CAPPELEN 75
- JAGUARÉ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 322.841,00 UTM_N 7.394.790,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CLD EMPR. IMOB. SPE LTDA
R. CABO NORBERTO ENRIQUE WEBER 222 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 340.254,00 UTM_N 7.400.685,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COMERCIAL CORDEIRO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
R. XINGU 121
Atividade

- V. CARIOCA - SÃO PAULO
indústria
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 338.357,00 UTM_N 7.388.872,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (ANTIGA IND. COM. METALÚRGICA ATLAS)
AV. JOSÉ CÉSAR DE OLIVEIRA 111 Nº 56/120;21/111 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 322.940,00 UTM_N 7.395.630,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs óleos

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CONDOMÍNIO LIVING CLUB JARDIM DO GOLF
R. VICENTINA GOMES 99
- JURUBATUBA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 325.912,00 UTM_N 7.381.870,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 525 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CONDOMÍNIO MEDLEY NATURE (ALFA VENEZUELA INC. SPE LTDA.)
R. HAVAÍ 157 - SUMARÉ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 328.007,00 UTM_N 7.395.350,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 526 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CONDOMÍNIO RESID. PHOBUS "A" E "B"
R. FORTE DO RIO BRANCO 192 - PARQUE SAO LOUREN - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 350.443,00 UTM_N 7.388.480,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 527 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CORIFEU EMPR. IMOB. SPE LTDA. (ANTIGA BRANCA BENEF. DE TECIDOS)
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 630 - BUTANTÃ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 324.386,00 UTM_N 7.392.208,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 528 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CRUZ AZUL DE SÃO PAULO
RUA LINS DE VASCONCELOS 356 - CAMBUCI - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 334.445,00 UTM_N 7.392.883,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 529 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CSP AUTO POSTO LTDA.
R. DR. ELISIO DE CASTRO 238 - IPIRANGA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 335.397,00 UTM_N 7.389.227,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 530 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CYRO'S AUTO SERVIÇOS LTDA.
AV. NAZARÉ 1542 - IPIRANGA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 335.728,00 UTM_N 7.389.371,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 531 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DECAFER DECAPAGEM DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. EPP
AVENIDA PRESIDENTE WILSON 2617 E 2601 - MOOCA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 336.646,00 UTM_N 7.391.815,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 532 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DEPETROL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
R. DR. NESTOR ALBERTO MACEDO 22
- V. MORAES - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 334.725,00 UTM_N 7.386.296,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 533 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A
ROD. ANHANGUERA KM 15 - PQ SÃO DOMINGOS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 320.719,00 UTM_N 7.400.350,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 534 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DUARTE DE CARVALHO DIÁLOGO EMPR. IMOB. LTDA. (ANT CARIM IND. E COM.)
AV. CELSO GARCIA 4183 - TATUAPÉ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 339.524,00 UTM_N 7.396.290,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 535 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
DUARTE DE CARVALHO DIÁLOGO EMPR. IMOB. LTDA. (ANT CARIM IND. E COM.)
R. DUARTE DE CARVALHO 50
- TATUAPÉ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 339.524,00 UTM_N 7.396.290,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 536 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EDIFÍCIO COMERCIAL (ANT AP BAIXADA DO GLICÉRIO) (GRUPO PAULISTA DE INV
R. DO GLICÉRIO 26
- LIBERDADE - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 333.858,00 UTM_N 7.394.342,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 537 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EDUARDO CORREA CAVALCANTI
R. MANOEL DUTRA 236 - BELA VISTA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 332.050,00 UTM_N 7.394.034,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 538 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S/A
R. ANA CINTRA 96
- CAMPOS ELISEOS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 331.796,00 UTM_N 7.396.018,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 539 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S/A (ETD CANINDÉ)
R. PEDRO VICENTE 1100 - LUZ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 334.318,00 UTM_N 7.397.477,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA.
R. ENGENHEIRO GEORGE CORBISIER 260 - PQ JABAQUARA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 332.417,00 UTM_N 7.384.764,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ESP 108/13 EMPR. IMOB. LTDA.
RUA HENRIQUE FELIPE DA COSTA 557 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 335.747,00 UTM_N 7.398.263,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 22215 - JURUBATUBA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 326.712,00 UTM_N 7.380.715,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FORTE DA RIBEIRA
R. FORTE DA RIBEIRA 250
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- PARQUE SAO LOUREN - SÃO PAULO
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 350.275,00 UTM_N 7.388.803,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FOTOBRAS FOTOSSENSÍVEIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
R. AGOSTINO TOGNERI 153 - JURUBATUBA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 327.062,00 UTM_N 7.380.231,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 545 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA.
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 2758 - JD PEREIRA LE - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 328.137,00 UTM_N 7.399.249,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 546 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GOZZI PART. LTDA. (CCB CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA)
AV. ARICANDUVA 3640 - VILA ARICANDUVA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 344.868,00 UTM_N 7.394.329,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 547 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GRÉCIA COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
AL. DOS GUATÁS 42
- SAÚDE - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 332.834,00 UTM_N 7.387.608,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
HIMALAIA TRANSPORTES S/A
R. LEANDRO DE SEVILHA 95
- SAPOPEMBA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 346.364,00 UTM_N 7.389.169,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 549 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
HIPERMERCADO EXTRA RAPOSO TAVARES (SÉ SUPERMERCADOS LTDA.)
AV. MARECHAL FIUZA DE CASTRO 265 - JD PINHEIROS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 322.875,00 UTM_N 7.390.780,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
HOSPITAL SÃO CRISTÓVÃO (ANTIGO AUTO POSTO NEW CAR DERIV. DE PETR. COM)
R. DO ORATÓRIO 2110 - MOOCA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 338.193,00 UTM_N 7.392.634,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IGREJA EVANG ASSEM DE DEUS (INCOSUL INC. CONST) (TAPETES BANDEIRANTES)
AV. ALCÂNTARA MACHADO 3138 - BELENZINHO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 337.073,00 UTM_N 7.395.177,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 552 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IGREJA EVANG ASSEM DE DEUS (INCOSUL INC. CONST) (TAPETES BANDEIRANTES)
R. JOÃO TOBIAS X RUA DR. FOMM S/N - BELENZINHO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 337.073,00 UTM_N 7.395.177,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 553 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INDÚSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA.
R. LUIGI GRECO 46 A 78 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 331.341,00 UTM_N 7.397.085,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 554 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA
R. ARINAIA 265
Atividade

- BELENZINHO - SÃO PAULO
indústria
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 337.543,00 UTM_N 7.394.657,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IAMSPE)
R. PEDRO DE TOLEDO 1800 - V. CLEMENTINO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 331.214,00 UTM_N 7.389.465,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (IPREM)
AV. ZAKI NARCHI 536 - CARANDIRU - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 334.678,00 UTM_N 7.398.924,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IRGA LUPÉRCIO TORRES S/A
R. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 10535 - PIRITUBA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 324.050,00 UTM_N 7.409.625,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IRMÃOS GOMES PART. LTDA.
AVENIDA OSVALDO VALLE CORDEIRO 1260 - JD. BRASILIA (ZON - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 348.457,00 UTM_N 7.393.658,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JASPE AUTO POSTO LTDA.
R. HENRIQUE DUMONT 103 - TATUAPÉ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 341.122,00 UTM_N 7.395.510,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
KALLAS ENGENHARIA LTDA.
R. MONSENHOR JOSE MARINONI 25
- V. MISSIONÁRIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 331.943,00 UTM_N 7.378.841,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 561 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
KENICKEL COMBUSTÍVEIS LTDA.
AV. ÁLVARO RAMOS 2301 - ÁGUA RASA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 338.967,00 UTM_N 7.394.143,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 562 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
LÍDER DA PENHA AUTO POSTO LTDA.
AV. AMADOR BUENO DA VEIGA 1026 - PENHA DE FRANÇA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 343.295,00 UTM_N 7.391.700,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 563 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
LUIS GÓIS COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
R. GUIRATINGA 156 - CH INGLESA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 333.843,00 UTM_N 7.388.694,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 564 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
LUMINAR TINTAS E VERNIZES LTDA.
R. IRINEU JOSÉ BORDON 408 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 323.275,00 UTM_N 7.398.638,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 565 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
LUMMAR II AUTO POSTO LTDA.
AV. MUTINGA 290 - JD LIBANO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 323.350,00 UTM_N 7.401.341,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 566 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
M.A.R MANCHESTER DESENV. IMOB. LTDA.
AV. SARGENTO GERALDO SANT'ANA 154 - JARDIM TAQUARAL - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 327.683,00 UTM_N 7.381.966,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 567 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MAGAZINE 3B BOM BONITO E BARATO (POSTO DE SERVIÇOS AZES DO VOLANTE)
R. MONSENHOR ANDRADE 1048 - BRÁS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 334.381,00 UTM_N 7.396.209,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 568 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MUNYR CAPEZ (PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ABAIXO IDENTIFICADO)
TRAVESSA PARTICULAR DO TIMÃO S/N SAPOPEMBA-KM 28,5 - TERCEIRA DIVISÃO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 354.100,00 UTM_N 7.385.968,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 569 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
NOVO DRAGÃO AUTO POSTO LTDA.
R. JOÃO RUDGE 101 - CASA VERDE - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 331.035,00 UTM_N 7.398.478,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PARQUE VILLA LOBOS
AV. PROFESSOR FONSECA RODRIGUES 1655 - PINHEIROS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 323.812,00 UTM_N 7.395.229,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PAULO SEIXAS NEGÓCIOS IMOB. S/C LTDA
R. PIO XI 167
Atividade

- ALTO DA LAPA - SÃO PAULO
indústria
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 325.622,00 UTM_N 7.397.138,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PAULO SEIXAS NEGÓCIOS IMOB. S/C LTDA (INDÚSTRIAS QUÍMICAS RECHE LTDA.)
R. DO BOSQUE 1056 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 330.668,00 UTM_N 7.397.448,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PEGASUS DA BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA.
AVENIDA DOS BANDEIRANTES 1365 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 328.482,00 UTM_N 7.388.783,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PERFIL PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
R. AURIVERDE 1652 1672 - V. INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 338.029,00 UTM_N 7.389.061,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA.
AV. JACÚ-PÊSSEGO 581 - V. JACUÍ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 352.464,00 UTM_N 7.393.399,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SP
R. PROFESSOR ANTÔNIO PRUDENTE 54
- LIBERDADE - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 332.844,00 UTM_N 7.392.982,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 577 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POLIMIX CONCRETO LTDA.
R. CORONEL EUCLIDES MACHADO 525 - LIMÃO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 328.025,00 UTM_N 7.399.500,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 578 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO 14 LAVABEM LTDA.
AV. WASHINGTON LUÍS 6927 - AEROPORTO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 329.056,00 UTM_N 7.383.784,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 579 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO BARREIRA GRANDE LTDA.
AV. BARREIRA GRANDE 1107 - V. BANCÁRIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 344.425,00 UTM_N 7.390.893,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 580 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE GASOLINA REGUENGO LTDA.
R. ARI APS 104
Atividade

- JD BONFIGLIOLI - SÃO PAULO
indústria
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 321.911,00 UTM_N 7.390.680,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 581 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE GASOLINA RINGO LTDA.
AV. ÁGUA FRIA 1075 - ÁGUA FRIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 334.358,00 UTM_N 7.402.399,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 582 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇO ALVORADA LTDA.
R. CORIOLANO 460 - V. ROMANA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 327.496,00 UTM_N 7.397.238,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 583 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS DIESELMAC LTDA.
AV. JOÃO SIMÃO DE CASTRO 640 AV. DO POETA, 640 - V. SABRINA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 340.231,00 UTM_N 7.401.446,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 584 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS ELDORADO DO IGUATEMI LTDA. (EDUARDO PIMENTEL RAMOS)
AV. RAGUEB CHOHFI 4939 - JD TRÊS MARIAS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 353.253,00 UTM_N 7.389.829,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 585 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS FLORIDA LTDA.
AV. NOVA CANTAREIRA 2315 - TUCURUVI - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 335.545,00 UTM_N 7.402.760,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 586 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA.
AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 725
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69

- CID MONÇÕES - SÃO PAULO
posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 327.420,00 UTM_N 7.388.729,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 587 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS H3O LTDA.
R. PARANHOS 45
- V. TALARICO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 345.469,00 UTM_N 7.395.645,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 588 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS KARINAT LTDA.
AV. ALMIRANTE DELAMARE 1641 - IPIRANGA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 337.498,00 UTM_N 7.388.349,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 589 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS KATATAU LTDA. EPP
R. 21 DE ABRIL 1413 - BRÁS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 336.474,00 UTM_N 7.395.729,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 590 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS LESTE OESTE LTDA.
R. PIRES DO RIO 338 - BELENZINHO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 336.682,00 UTM_N 7.395.116,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 591 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇOS PETROQUALI LTDA.
R. VERGUEIRO 6008 - IPIRANGA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 335.099,00 UTM_N 7.389.269,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 592 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO MARECHAL LTDA.
AV. SÃO JOÃO 2167 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 331.401,00 UTM_N 7.396.169,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 593 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO NOVA BRASILIA LTDA.
R. NOVA BRASÍLIA 334 - JD DONA SINHÁ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 346.214,00 UTM_N 7.389.610,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 594 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO TARUMÃ LTDA.
R. DO PARAÍSO 120 - PARAÍSO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 332.434,00 UTM_N 7.392.012,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 595 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POWERTEC FREIOS LTDA.
R. BRÁAS DE PINA 425 - V. CARIOCA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 338.150,00 UTM_N 7.388.886,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 596 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (ATERRO SANITÁRIO VILA ALBERTINA)
R. CAPITÃO JOSÉ AGUIRRE DE CAMARGO 400 - V. ALBERTINA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 335.756,00 UTM_N 7.406.762,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 597 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (SUBPREFEITURA DE VILA PRUDENTE)
AV. DO ORATÓRIO 172 - V. INDEPENDÊNCIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 340.532,00 UTM_N 7.391.042,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 598 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (SUPERINT. DAS USINAS DE ASFALTO)
R. DO BOSQUE 1088 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 330.627,00 UTM_N 7.397.531,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs óleos

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 599 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RACHEL LUCACIN
R. GAGO COUTINHO 126 - LAPA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 325.579,00 UTM_N 7.397.772,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 600 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RACHEL LUCACIN
R. GAGO COUTINHO 132 - LAPA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 325.520,00 UTM_N 7.397.912,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 601 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
REDE 90 DE POSTOS E SERVIÇOS LTDA.
R. CONSELHEIRO SARAIVA 440 BANDEIRA ASTER - SANTANA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 334.359,00 UTM_N 7.400.308,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 602 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RIO BONITO COM. VAREJISTA DE COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
AV. RIO BONITO 2359 - SOCORRO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 317.761,00 UTM_N 7.386.862,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 603 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ROYAL BMF POSTO DE SERVIÇOS LTDA.
AV. CACHOEIRA PAULISTA 07
- CID PATRIARCA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 346.389,00 UTM_N 7.397.030,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 604 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SÃO PAULO TURISMO S/A
AV. SENADOR ASSIS CHATEAUBRIAND S/N - PQ ANHEMBI - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 332.536,00 UTM_N 7.398.406,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 605 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
R. GENERAL FLORES 28
- BOM RETIRO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 332.363,00 UTM_N 7.397.256,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 606 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SÉRGIO THEO METTLACH
AV. SOUZA RAMOS 305 - CID TIRADENTES - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 355.999,00 UTM_N 7.392.049,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 607 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (SFMSP)
VIADUTO DONA PAULINA S/N - CENTRO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 332.950,00 UTM_N 7.394.412,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 608 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS RIO PEQUENO LTDA.
AV. DO RIO PEQUENO 1291 - RIO PEQUENO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 320.775,00 UTM_N 7.392.405,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 609 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS SUPER LEGAL DA BELA VISTA LTDA.
R. CORONEL NICOLAU DOS SANTOS 40
- BELA VISTA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 331.324,00 UTM_N 7.393.832,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 610 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
AV. SANTA MARINA 2148 - V. ALBERTINA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 327.070,00 UTM_N 7.399.485,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 611 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SIBOL RECUPERADORA DE TAMBORES LTDA.
R. TRÊS CRUZES 22
- V. AIROSA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 339.893,00 UTM_N 7.407.479,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 612 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SUPER POSTO ROYAL LTDA.
AV. JOÃO XXIII 1600 - JD VILA FORMOSA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 344.101,00 UTM_N 7.392.730,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 613 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TEX AUTO POSTO LTDA.
AV. ARICANDUVA 539 - V. ARICANDUVA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 341.069,00 UTM_N 7.397.522,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 614 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA.
AV. CARLOS LACERDA 3003 - JD ROSANA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 318.855,00 UTM_N 7.382.623,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 615 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
1A AVENIDA TORRES DE OLIVEIRA 435 - JAGUARÉ - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 322.663,96 UTM_N 7.394.433,76

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 616 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TRATAMENTOS TÉRMICOS MARWAL LTDA- EPP
ALAMEDA SUBTENENTE FRANCISCO HIERRO 292 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 340.159,00 UTM_N 7.398.610,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 617 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TUBOS EBRO LTDA.
AV. PRESIDENTE WILSON 2551 - MOOCA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 336.648,00 UTM_N 7.391.867,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 618 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
UNIPAC EMBALAGENS LTDA.
R. ARNALDO MAGNICCARO 521 - SANTO AMARO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 327.320,00 UTM_N 7.380.821,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 619 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VIAÇÃO COMETA S/A
R. NILTON COELHO DE ANDRADE 772 - V. MARIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 338.806,00 UTM_N 7.398.296,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 620 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VIAÇÃO IBIRAPUERA LTDA.
R. JÚLIO GADA 170 - PQ RES COCAIA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 330.230,00 UTM_N 7.372.856,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 621 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA.
EST. DO M'BOI MIRIM 10100 - JD CAPELA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 317.970,00 UTM_N 7.374.401,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 622 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA.
AV. ÁGUIA DE HAIA 2344 - CID A.E. CARVALHO - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 349.476,00 UTM_N 7.397.493,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 623 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VR ALUGUÉIS E SERVIÇOS LTDA.
AV. GUIDO CALOI 1111 1111/1331 - JD SÃO LUÍS - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 324.025,00 UTM_N 7.381.745,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 624 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VRG LINHAS AÉREAS S/A
R. GENERAL PANTALEÃO TELES 38
- PQ JABAQUARA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 331.091,00 UTM_N 7.385.526,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 625 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
WALBRAX 1 AUTO POSTO CENTER LTDA.
AV. PIRES DO RIO 458 - SÃO MIGUEL PTA - SÃO PAULO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 352.735,00 UTM_N 7.400.532,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 626 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SÃO ROQUE
FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA.
R. QUINTINO DE LIMA
KM 8 (GALPÃO 6) - GOIANÃ - SÃO ROQUE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 279.498,00 UTM_N 7.389.210,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 627 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GIOVANNI CAMARGO (AUTO POSTO CANGUERA LTDA.)
R. AMARO GODINHO DA SILVA 660 - CANGÜERA - SÃO ROQUE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 281.710,00 UTM_N 7.394.290,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 628 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MICHELE MASTROGIUSEPPE & IRMÃOS LTDA.
R. SÃO PAULO 588 - TABOÃO - SÃO ROQUE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 282.427,00 UTM_N 7.395.157,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 629 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
MURARI, CASTRO & CIA LTDA.
AV. JOÃO PESSOA 425 - CENTRO - SÃO ROQUE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 281.619,00 UTM_N 7.395.884,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 630 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SÃO VICENTE
AUTO POSTO MONUMENTO LTDA.
PÇA CORONEL LOPES 264
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- CENTRO - SÃO VICENTE
comércio
DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 359.223,00 UTM_N 7.349.037,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 631 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
JOÃO GONÇALVES POSTO DE GASOLINA
ROD. PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP-055) S/N KM 69 - PQ DAS BANDEIRAS - SÃO VICENTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 348.646,00 UTM_N 7.346.971,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 632 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RUMO MALHA PAULISTA S/A (ANTIGA FERROBAN)
ROD. PADRE MANOEL DA NÓBREGA (SP-055) S/N KM 70 - PARATINGA - SÃO VICENTE
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 345.954,00 UTM_N 7.345.879,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 633 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL
COFCO BRASIL S/A
EST. VICINAL STS 050 ANTÔNIO ABREU DO VALE S/N KM 10 - ZONA RURAL - SEBASTIANÓPOLIS DO SUL
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
agricultura
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 609.263,00 UTM_N 7.723.720,00
contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 634 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SEVERÍNIA
IVO ARIOVALDO PIMENTA
ROD. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA
KM 434 - ZONA RURAL - SEVERÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 726.937,00 UTM_N 7.701.092,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 635 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO SÃO JOSÉ DE SEVERÍNIA LTDA.
AV. CAPITÃO ALÍPIO DE ALMEIDA 151 - CENTRO - SEVERÍNIA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM Córrego Alegre UTM_E 728.284,00 UTM_N 7.697.248,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs diesel

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 636 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SOCORRO
AUTO POSTO PORTAL SOCORRENSE LTDA.
ROD. DO CONTORNO S/N - DOS CUBAS - SOCORRO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 343.011,00 UTM_N 7.502.418,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 637 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SOROCABA
ALMEIDA BARROS LTDA.
AV. GENERAL CARNEIRO 570 POSTO DE COMBUST. - V. AUGUSTA - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 247.373,00 UTM_N 7.398.490,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 638 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ALPHA 2002 AUTO POSTO LTDA.
R. JÚLIO RIBEIRO 896 - V. ANTÃO - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 248.868,00 UTM_N 7.401.031,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 639 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO CORREA NETO SEMPRE ABASTECE ZONA OESTE SOROCABA LTDA
AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO 439 449 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 245.777,00 UTM_N 7.396.994,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs gasolina

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 640 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO ELKO LTDA.
R. HERMELINO MATARAZZO 1531 - CENTRO - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 248.286,00 UTM_N 7.400.447,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 641 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO VITÓRIA DE SOROCABA LTDA.
AV. GENERAL CARNEIRO 154 - V. AUGUSTA - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 247.744,00 UTM_N 7.398.615,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 642 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COMMSCOPE CABOS DO BRASIL LTDA.
AV. COMENDADOR CAMILO JÚLIO 1256 - DIST. INDUSTRIAL - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 249.590,00 UTM_N 7.403.370,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 643 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
IHARABRÁS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
AV. LIBERDADE 1701 CAIXA POSTAL 303 - CAJURU DO SUL - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 257.588,00 UTM_N 7.407.288,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 644 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
NANDINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO 412 - JD VERA CRUZ - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 245.739,00 UTM_N 7.397.116,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 645 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PETRONOSSA PETRÓLEO LTDA.
ROD. EMERENCIANO PRESTES DE BARROS KM 5 - CAGUAÇU - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 242.965,00 UTM_N 7.405.721,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 646 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO BRIGADEIRO TOBIAS LTDA.
AV. BANDEIRANTES 4029 4039 - BRIGADEIRO TOBIAS - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 258.635,00 UTM_N 7.398.195,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 647 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇO FREE SHOP LTDA.
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO 1703 - V. AUGUSTA - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 248.007,00 UTM_N 7.399.299,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 648 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
AV. GARABED GANANIAN 296 - APARECIDINHA - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 258.700,00 UTM_N 7.407.000,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 649 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SIDERÚRGICA JIMENEZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AV. TRÊS DE MARÇO 2465 - APARECIDINHA - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 254.450,00 UTM_N 7.402.327,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 650 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TERA METAIS LTDA.
AV. HOLLINGSWORTH 1245 - IPORANGA - SOROCABA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 253.939,00 UTM_N 7.403.405,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 651 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SUMARÉ
AUTO POSTO CIDADE ORQUIDEA LTDA.
AV. EUGENIA BIANCALANA DUARTE 287 - JD PRIMAVERA - SUMARÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 267.419,00 UTM_N 7.474.928,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 652 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO NOVA SUMARÉ LTDA
AV. ENGENHEIRO JAIME PINHEIRO DE U. CINTRA 2545 - PQ BANDEIRANTES - SUMARÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 276.230,00 UTM_N 7.471.184,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 653 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO PORTAL DE SUMARÉ LTDA.
R. FIORAVANTE MANCINO 765 - CH MONTE ALEGRE - SUMARÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 269.610,00 UTM_N 7.476.344,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 654 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BEKAERT SUMARÉ LTDA.
ROD. ANHANGUERA - PAULÍNIA
KM 1,32 - NOVA VENEZA - SUMARÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 275.524,00 UTM_N 7.475.787,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 655 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FALIVENE & CIA LTDA.
AV. JOÃO ARGENTON 1755
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- JD ALVORADA - SUMARÉ
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
DATUM Córrego Alegre UTM_E 266.241,00 UTM_N 7.475.565,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 656 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
LAHUMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
AV. FUAD ASSEF MALUF 800 - GLEBA C - SUMARÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 267.838,00 UTM_N 7.476.316,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 657 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO DE SERVIÇO RAY LTDA.
AV. CHICO MENDES 123 - JD MARACANÃ - SUMARÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 275.984,00 UTM_N 7.473.682,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 658 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO TRÓPICOS LTDA
AV. MINASA 20
Atividade

- MATÃO - SUMARÉ
indústria
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 278.390,00 UTM_N 7.471.579,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 659 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SATA BRASIL LTDA.
AV. FUAD ASSEF MALUF 670 600 (BLOCO II) - JD BELA VISTA - SUMARÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 267.909,00 UTM_N 7.476.320,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 660 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SUZANO
AUTO POSTO RIO NEGRO LTDA.
AV. ANTÔNIO MARQUES FIGUEIRA 2333 - V. FIGUEIRA - SUZANO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 366.553,00 UTM_N 7.394.252,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 661 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO SANTO ANGELO II LTDA.
AV. FRANCISCO MARENGO 900 - JD REVISTA - SUZANO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 367.234,00 UTM_N 7.399.291,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 662 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO VERA LUCIA LTDA.
R. REGINA CABALAU MENDONÇA 1150 - JD SÃO LUÍS - SUZANO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 364.711,00 UTM_N 7.394.710,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 663 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO)
AV. BRASILIANA S/N - PQ ALVORADA - SUZANO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 367.137,00 UTM_N 7.389.580,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 664 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FÁBRICA AURICCHIO - SUZANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.
AV. FRANCISCO MARENGO 1564 - JD REVISTA - SUZANO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 367.325,00 UTM_N 7.399.925,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 665 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
GRAN SUZANO AUTO POSTO LTDA.
AV. ANTÔNIO MARQUES FIGUEIRA 360 - V. FIGUEIRA - SUZANO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 366.549,00 UTM_N 7.394.254,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 666 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO QUALITY BARUEL LTDA.
R. RUI BARBOSA 36
- CENTRO - SUZANO
indústria
Atividade
comércio
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 366.249,00 UTM_N 7.395.853,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 667 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
AV. JORGE BEY MALUF 2985 - V. THEODORO - SUZANO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 369.554,00 UTM_N 7.396.925,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 668 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
ROD. ÍNDIO TIBIRIÇÁ (SP-031) 500 - GUAIÓ - SUZANO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 367.249,00 UTM_N 7.393.833,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 669 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SANDRENE AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA.
R. PRUDENTE DE MORAES 537 - PQ SUZANO - SUZANO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 366.582,00 UTM_N 7.396.664,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 670 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TAGIZA EMPR.
AV. JORGE BEI MALUF 529
indústria
Atividade
Coordenadas (m): fuso 23

- VILA THEODORO - SUZANO
comércio
DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 367.082,00 UTM_N 7.396.673,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 671 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TABAPUÃ
AUTO POSTO IRMÃOS LUCIANO LTDA
AV. JOSÉ DO VALLE PEREIRA 1582 - JD MARIA EUGÊNIA - TABAPUÃ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 704.384,00 UTM_N 7.679.715,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 672 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TABOÃO DA SERRA
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. (ANTIGA MULTIFORJA S/A IND. E COM.)
AV. PAULO AYRES 520 - PQ. DOS PINHEIROS - TABOÃO DA SERRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 317.732,00 UTM_N 7.386.716,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs óleos

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 673 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. (ANTIGA MULTIFORJA S/A IND. E COM.)
AV. PAULO AYRES 400 A 446 - PQ. DOS PINHEIROS - TABOÃO DA SERRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 317.732,00 UTM_N 7.386.716,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs óleos

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 674 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TACIBA
AUTO POSTO FENIX DE TACIBA (ANTIGO AUTO POSTO TACIBA LTDA.)
R. DEPUTADO LEÔNIDAS CAMARINHA 285 - CENTRO - TACIBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM WGS84
UTM_E 470.631,00 UTM_N 7.524.304,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 675 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TATUÍ
TAVEX BRASIL S/A
ROD. SP-127 KM 118 - PERDERNEIRAS - TATUÍ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 204.598,00 UTM_N 7.413.562,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 676 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TAUBATÉ
AUTO POSTO MARQUES SILVA LTDA.
R. JACQUES FÉLIX 190 - CENTRO - TAUBATÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 442.963,00 UTM_N 7.453.894,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 677 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO HORSE POWER LTDA.
AV. JOSÉ OLEGÁRIO DE BARROS 1300 VILA - N. S. DAS GRAÇAS - TAUBATÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 443.372,00 UTM_N 7.455.159,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 678 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VICTOCHEM (VICTORIA QUÍMICA LTDA.)
AV. BANDEIRANTES 6100 - PIRACANGAGUÁ - TAUBATÉ
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 439.641,00 UTM_N 7.451.301,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 679 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TORRE DE PEDRA
BRASJAPAN AUTO POSTO LTDA. ME
R. VIRGÍLIO ÁVILA SOBRINHO 71
- CENTRO - TORRE DE PEDRA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 22 DATUM SAD69
UTM_E 783.780,00 UTM_N 7.426.388,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 680 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
UBATUBA
FREDIANI & FREDIANI LTDA.
R. BALTAZAR FORTES 78
- CENTRO - UBATUBA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 492.763,00 UTM_N 7.408.669,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 681 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VALINHOS
ABRASIVOS REDESCOR LTDA.
R. FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR 473 - JD PINHEIROS - VALINHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SIRGAS2000 UTM_E 297.241,00 UTM_N 7.459.259,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 682 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ADELBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA.
R. DAS INDÚSTRIAS 175 - DIST. INDUSTRIAL - VALINHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 292.014,00 UTM_N 7.454.263,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 683 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
AUTO POSTO GARATÉIA VALINHOS LTDA. (ANTIGO AP TRIANON VALINHOS)
ROD. MUNICIPAL DOS ANDRADAS 3294 - JARDIM LORENA - VALINHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 296.294,00 UTM_N 7.454.532,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 684 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
CENTRO AUTOMOTIVO DE VALINHOS LTDA.
ROD. FLÁVIO DE CARVALHO 1753 - CAPUAVA - VALINHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 296.541,00 UTM_N 7.460.644,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 685 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
EATON LTDA. (DIVISÃO TRANSMISSÕES)
R. CLARK 2061
Atividade

- MACUCO - VALINHOS
indústria
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM SAD69

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 291.336,00 UTM_N 7.455.333,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 686 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
FAVALI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (ANTIGA ONÇA IND METALURGICA)
R. F 381 3ª GLEBA, QUADRA - MACUCO - VALINHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 288.739,00 UTM_N 7.455.970,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 687 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
TEXPAL QUÍMICA LTDA.
R. TEXPAL (ANTIGA R. H) (QUADRA D) 131 LOTES DE 5 A 7 - MACUCO - VALINHOS
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM Córrego Alegre UTM_E 290.651,00 UTM_N 7.456.250,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 688 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VITÓRIA QUÍMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA.
R. CLARK 365
Atividade

- MACUCO - VALINHOS
indústria
comércio

Coordenadas (m): fuso 23

DATUM WGS84

posto de combustível
resíduo
acidentes
UTM_E 292.098,00 UTM_N 7.454.109,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 689 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VÁRZEA PAULISTA
BRAZ DE LELIS PEREIRA
AV. FERNÃO DIAS PAES DE LEMES 2460 - SANTA TEREZINHA - VÁRZEA PAULISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 310.888,00 UTM_N 7.432.157,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 690 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
PEDROSO & SANTOS LTDA.
AV. MACAÚBA 38
- JD MIRANTE - VÁRZEA PAULISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 312.773,00 UTM_N 7.430.610,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 691 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
SOLECAR AUTO POSTO LTDA.
AV. MARGINAL RIO JUNDIAÍ 2411 - PONTE SECA - VÁRZEA PAULISTA
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 314.466,00 UTM_N 7.433.274,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 692 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VINHEDO
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA - UNIDADE LPM
ROD. VINHEDO - VIRACOPOS S/N KM 77 - DISTRITO INDUSTRI - VINHEDO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 294.809,00 UTM_N 7.448.021,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 693 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
COIM BRASIL LTDA.
R. ÂNGELO BEVILAQUA 527 - DIST. INDUSTRIAL - VINHEDO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 296.209,00 UTM_N 7.446.795,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação

outras

Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental
Página 694 de 697

Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
ROMÃO GOGOLLA IND DE ABRASIVOS E GRANALHAS LTDA.
AV. THEODORO GOGOLLA 528 ETE - DIST. INDUSTRIAL - VINHEDO
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69
UTM_E 294.080,00 UTM_N 7.446.100,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
CETESB

dezembro/2018

pavimentação
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
VOTORANTIM
INVESTPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA (ANT. SANO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO)
ROD. SOROCABA-VOTORANTIM S/N - - VOTORANTIM
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 249.759,00 UTM_N 7.394.858,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre
existência de POPs óleos

outros

outrosvapores/gases

Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização
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Áreas contaminadas sob investigação no Estado de São Paulo
POSTO VOTORANTIM LTDA.
AV. 31 DE MARÇO 724 - CENTRO - VOTORANTIM
indústria
Atividade
posto de combustível
comércio
resíduo
acidentes
Coordenadas (m): fuso 23 DATUM WGS84
UTM_E 250.101,00 UTM_N 7.394.295,00

agricultura

contaminada sob investigação (ACI)

Classificação

desconhecida

reutilização

Etapas do gerenciamento
avaliação da ocorrência

avaliação preliminar

medidas para eliminação de vazamento

investigação confirmatória

investigação confirmatória

investigação detalhada
avaliação de risco

investigação detalhada e plano de intervenção

plano de intervenção

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

projeto de remediação
remediação com monitoramento da eficiência e eficácia
monitoramento para encerramento

Fonte de contaminação
armazenagem
descarte disposição

produção

manutenção

infiltração

emissões atmosféricas

tratamento de efluentes

desconhecida

acidentes

Contaminantes

Meios impactados

metais

fenóis

outros inorgânicos

biocidas

solventes halogenados

ftalatos

solventes aromáticos

dioxinas e furanos

águas subterrâneas

solventes aromáticos halogenados

anilinas

sedimentos

PAHs

radionuclídeos

PCBs

microbiológicos

Meio impactado

Propriedade
Dentro

Fora

solo superficial
subsolo
águas superficiais

ar
biota

metano

TPH

combustíveis automotivos

existência de fase livre

outros

outrosvapores/gases

existência de POPs
Medidas emergenciais
isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental
remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)
fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações
proibição de escavações
proibição de consumo de alimentos

Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco comunicada ao implantada
ou no plano de intervenção
órgão
responsável

restrição

uso de solo
uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações
trabalhadores de obras

Medidas de remediação
bombeamento e tratamento
extração de vapores do solo (SVE)
air sparging
biosparging

barreira física

oxidação química
redução química
barreiras reativas
lavagem de solo
remoção de solo/resíduo
recuperação fase livre

barreira hidráulica
biorremediação
fitorremediação
biopilha
atenuação natural monitorada

desclorinação redutiva

encapsulamento geotécnico

outras

tratamento térmico in sito

cobertura de resíduo/solo contaminado

sem medida de remediação

bioventing
extração multifásica

Medidas de controle de engenharia
adequação de projeto

impermeabilização
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