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APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata do Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA do Cemitério de 

Congonhas, localizado à Rua Ministro Álvaro de Souza Lima, nº. 101, Jardim Marajoara, 

São Paulo/SP, elaborado em atendimento ao Termo de Referência n°11/DECONT-

2/2010, aprovado pela Resolução n°131/CADES/09, objetivando a adequação ambiental 

deste empreendimento, em operação desde 1972, às normas ambientais vigentes no 

âmbito federal e municipal. 

O Cemitério de Congonhas é um cemitério-jardim implantado em gleba de 149.250,00m2, 

que se insere em zona urbana, em cujo entorno encontra-se um uso do solo 

prioritariamente residencial, à exceção da sua face sul, onde faz divisa com algumas 

indústrias de pequeno a médio porte.  Sua localização remete à região administrada pela 

Subprefeitura de Santo Amaro.  Possui atualmente cerca de 23.000 sepulturas 

estabelecidas em 93.050m², horizontalmente distribuídas, com previsão de ampliação de 

outras novas 15.000 sepulturas em quadras planejadas. 

O empreendimento conta com 9 velórios e instalações associadas como: sanitários, 

lanchonete, floricultura, capela, ossário, administração, almoxarifado/depósito, oficina de 

manutenção, vestiários, refeitórios, vias de circulação de veículos e pedestres, 

estacionamento, jardins, alamedas, praças de descanso, redes de drenagem pluvial, de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 
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Em tais condições, o Cemitério realiza em média 125 sepultamentos/mês, além de cerca 

de 80 a 100 exumações/mês. 

A Figura 1 a seguir ilustra a região de inserção do Cemitério e a situação do terreno com 

as quadras de sepulturas em geral envoltas por alamedas arbóreas. 

 

 

Figura 1 - Destaque da área do Cemitério de Congonhas (em amarelo), no Jd. Marajoara. 

Fonte: Google Earth (acesso em janeiro/2010). 

Assim, suas estruturas e funcionamento, conforme verificado nos estudos realizados, 

encontram-se, de forma geral, em harmonia com os aspectos ambientais, não tendo sido 

constatado contaminações ou geração de efluentes e resíduos sem correta disposição.  

Dentre as principais recomendações, destaca-se a implantação dos Planos de Operação 

(com intensificação da manutenção do sistema de drenagem, manutenção da 

rastreabilidade dos resíduos de exumação e implantação de projeto de revegetação em 

APP); Planos de Manejo Ambiental (com ações voltadas a intensificação do controle de 

vetores; gerenciamento dos resíduos sólidos, inclusive com adoção de coleta seletiva e 

atualização do programa de comunicação existente), o Plano de Adequação Ambiental 
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(especialmente quanto à desativação das fossas sépticas com encaminhamento dos 

esgotos e dos efluentes do dreno das sepulturas para a rede pública de esgoto, além da 

consideração da posição do nível da água subterrânea nas áreas de jazigos a serem 

ampliadas no futuro) e Plano genérico de encerramento de atividades (com 

recomendação de transformação da área em Parque municipal). 
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1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 - Empreendedor 

Razão social: FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PEREIRA 

Nome fantasia: Cemitério de Congonhas 

CNPJ:  Nº 43.718.824/0001-04   Inscrição estadual: isento 

Endereço de correspondência:    Rua Ministro Álvaro de Souza Lima, 101 

Jardim Marajoara - São Paulo/SP 

Telefone para contato: (11) 5522-0911 

Endereço eletrônico:  dherano@uol.com.br  ou   

   clovisalmeida@cemiteriocongonhas.com.br 

Site: www.cemiteriocongonhas.com.br 

Cadastro do imóvel na Prefeitura Municipal de SP Nº: 0903550309-0 

 

 

1.2 - Responsável pela elaboração do EVA 

Razão social: Lentz Meio Ambiente 

CNPJ: 86.838.240/0001-85  Inscrição estadual: Isento 

Número do Registro Profissional no Conselho Regional: 1148478 

Endereço de correspondência: Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431,  

        Campo Belo – São Paulo/SP, CEP 04618-020 

Telefone para contato: (11) 3853 2138 

Endereço eletrônico: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Responsabilidade Técnica : Sandra Pavan Fruehauf 

      Engª Florestal M.Sc. Dra. 

      CREA-SP: 0605008649  -  CREA-BR: 260435803-4 

   Registro IBAMA: 1816392 
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2 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1 - Características gerais 
 

• Histórico da implantação e operação do Cemitério 

A gleba onde se localiza o Cemitério de Congonhas é oriunda de desmembramento, em 

duas parcelas, da gleba original onde se estabelecia a Fazenda Araçatuba.  Atualmente o 

Cemitério compõe área de 149.250,00m2 (matrícula Nº 170.773 – 11º Cartório de registro 

de imóveis), sendo de propriedade da Fundação Eduardo Carlos Pereira.   

Ressalta-se que um trecho oriundo da propriedade (8.240,79m2), localizado à frente do 

terreno, foi doado para a Prefeitura Municipal de São Paulo para abertura da Rua Ministro 

Álvaro de Souza Lima.  

Tal gleba está inserida em zona urbana (cadastrada na Prefeitura de São Paulo sob o Nº 

0903550309-0) em cujo entorno encontra-se um uso do solo prioritariamente residencial, 

à exceção da sua face sul, onde faz divisa com algumas indústrias de pequeno a médio 

porte. 

Tendo iniciado sua implantação no local em 1969, o Cemitério de Congonhas conta com 

23.000 sepulturas estabelecidas em 93.050m², horizontalmente distribuídas, com previsão 

de ampliação de outras novas 15.000 sepulturas em quadras planejadas. 

As plantas apresentadas a seguir ilustram a situação do terreno com sua planialtimetria 

(Figura 2) e a disposição das quadras de sepulturas (Figura 3). 

O Cemitério de Congonhas não possui licença junto a CETESB e nem tão pouco foi 

objeto de autuações com base na legislação ambiental.  Seu funcionamento, desde a 

época da fundação, está autorizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, sob o Alvará 

de Construção nº 37.392, de 19 de março de 1969 e pelo Serviço Funerário do Município 

de São Paulo, com a Licença n° 006670, conforme documentação apresentada também a 

seguir. No anexo 11 está apresentada a Planilha da CETESB, relativa ao levantamento de 

Cemitérios existentes. 
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Figura 2 - Planta planialtimétrica 
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Figura 3 - Disposição das quadras de sepulturas 
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Frente do documento Licença para construção Funerária Nº 006670. 
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Verso do documento Licença para construção Funerária Nº 006670. 
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• Implantação do Cemitério 

O Cemitério está dividido em 3 blocos, cada qual com 3 velórios, totalizando 9 velórios, e 

conta com diferentes instalações necessárias ao seu funcionamento e ao conforto de 

seus usuários: sanitários, lanchonete, floricultura, capela, ossário, administração, 

instalações de almoxarifado/depósito, oficina de manutenção, vestiários, refeitórios, vias 

de circulação de veículos e pedestres, estacionamento, jardins, alamedas, praças de 

descanso, redes de drenagem pluvial, de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário. 

Na situação atual, o terreno já se encontra em grande parte ocupado, sendo que nestas 

áreas não são necessárias novas movimentações de terra, o que deve ocorrer apenas 

nas áreas destinadas à implantação de novas sepulturas.  A terra retirada para a 

construção das novas sepulturas será totalmente utilizada na própria área para aterro dos 

trechos mais baixos, e ainda, se houver sobras, no paisagismo do local, dispensando 

áreas externas para disposição.   

 

• Descrição da estrutura dos jazigos/sepulturas/ossário 
 

As sepulturas já implantadas estão localizadas no trecho mais frontal da propriedade, 

sendo a maioria em setores do terreno posicionados em cotas mais elevadas.  As 

sepulturas planejadas deverão ocupar trecho mais aos fundos da propriedade, sendo 

parte em encosta, seguindo em direção ao córrego. 

Tanto para as sepulturas já implantadas quanto as sepulturas a serem implantadas nas 

quadras destinadas à expansão são do tipo horizontal, já que se trata de um cemitério - 

jardim, ou seja, todas as sepulturas ficam ou ficarão abaixo da superfície do terreno.  

Nesta condição, a maior parte do Cemitério possui distância entre o nível inferior das 

sepulturas e o nível freático mais alto, superior a 1,5m (profundidade mínima entre a 

superfície e o lençol de 4,05m), se enquadrando, desta maneira, às resoluções aplicáveis.   

Entretanto, das sondagens realizadas na área para o presente estudo foram identificados 

alguns pontos onde o nível d’água freático apresenta-se em distância inferior a 1,5m do 

fundo das sepulturas.  Neste contexto, é atenuante, e já previsto em diversas resoluções, 

a possibilidade de se demonstrar existência de uma condição equivalente de segurança 
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(através de estudos geológicos e hidrogeológicos fundamentados em conjunto com a 

tecnologia de sepultamento empregada), em função das características de um subsolo 

extremamente favorável à atenuação dos poluentes, pela sua granulometria, 

permeabilidade, umidade e condição de aeração, bem como pelas condições de projeto, 

de forma que distâncias inferiores a 1,5m poderão ser consideradas aceitáveis, conforme 

investigação ambiental confirmatória realizada obedecendo a norma da Cetesb (2007 – 

Decisão de Diretoria 103/C/E de 2007), apresentada no diagnóstico ambiental, que 

indicou inexistência de contaminação das águas do freático. 

O Cemitério de Congonhas faz divisa com 2 córregos (sem denominação) que estão 

localizados a sudoeste e sudeste da área do empreendimento.  Esses córregos em seu 

trecho interno ou contíguo ao Cemitério correm em galerias fechadas.  A menor distância 

medida entre as atuais sepulturas e os córregos é de 35m e, no caso das sepulturas 

planejadas para a área de expansão, tal distância passará a ser 12m em um pequeno 

trecho ao fundo da propriedade. 

As sepulturas/jazigos estão implantadas em quadras ortogonais a alamedas arborizadas, 

destinadas à circulação exclusiva de pedestres e de veículo especial para transporte de 

esquifes.  Entre as quadras existe uma pequena faixa de circulação de pedestres, não 

arborizada, destinada ao acesso a frente dos jazigos.  Toda a superfície sobre as 

sepulturas é gramada. 

 

• Características dos jazigos 

Ao longo da existência do empreendimento foram utilizados diferentes materiais para 

construção das sepulturas, dentre estes são destaques: concreto armado, blocos de 

alvenaria e painéis pré-moldados, em função da melhor facilidade e rapidez construtiva. 

Atualmente as ampliações estão sendo feitas com alvenaria de blocos de concreto, com 

revestimento de argamassa de areia e cimento.  Os jazigos comercializados são de 3 

padrões: simples, duplo e triplo.   

O jazigo simples, com capacidade para 3 gavetas e 1 ossário, tem 2,40m de 

comprimento, 0,90m de largura e 2,15m de altura, além de  tampa de concreto de 5cm de 



 
 
 
 

18 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

espessura, sendo que as sepulturas apresentam uma profundidade total de 2,20m.  O 

croqui a seguir ilustra esta estrutura. 
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O jazigo duplo, com capacidade para 6 gavetas e 2 ossários, tem o mesmo comprimento 

e altura, mas largura de 1,70m.  O croqui a seguir ilustra esta estrutura. 
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O jazigo triplo, com capacidade para 12 gavetas e 3 ossários, tem o mesmo comprimento 

e altura, mas largura de 2,475m.  O croqui a seguir ilustra esta estrutura. 
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Legenda dos croquis dos jazigos: 

 

 

 

Ainda, sobre a tampa é depositada, dependendo da configuração do terreno, uma 

camada de terra de no mínimo 40cm, o que significa que entre a superfície do solo e o 

fundo da sepultura tem-se em média 2,55m, conforme ilustrado no esquema a seguir. 
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• Características dos ossários 
 

A área dos ossários, localizada ao norte do empreendimento, junto a via de circulação 

de veículos, é composta por pequenos ossários enterrados, dispostos lado a lado, com 

as seguintes dimensões: 0,5m de comprimento, 0,6m de largura e 0,50m de 

profundidade, conforme ilustrado na sequência. 
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• Características dos columbários 
 

A área dos columbários, também localizada ao norte do empreendimento, próximo a rua 

Sebastião Pereira Leite, junto ao portão secundário da rua Ministro Álvaro de Souza Lima, 

é composta por sepulturas enterradas em 442 módulos com 3 gavetas cada, totalizando 

1.326 columbários, com as seguintes dimensões: 2,30m de comprimento, 0,95m de 

largura e 2,18m de profundidade. 

 

 
  

• Descrição do sistema de captação e abastecimento de água 

O abastecimento de água potável é feito pela rede pública de responsabilidade da 

SABESP.  No local também existe um poço artesiano outorgado junto ao DAEE, cuja 

água era utilizada eventualmente e apenas para irrigação dos jardins, porém este poço foi 

lacrado por empresa especializada que forneceu o respectivo laudo de lacração, que foi 

encaminhado ao DAEE para conhecimento, que por sua vez, emitiu ofício de registro do 

tamponamento, que é apresentado na sequência. 

 

• Descrição do sistema de esgotamento sanitário 

Os efluentes líquidos (esgoto doméstico) gerados pelo Cemitério são encaminhados para 

sete fossas sépticas distribuídas pela propriedade, apresentadas na figura da sequência.  

A porção sólida decantada é removida por caminhões limpa-fossa, e encaminhada para 

aterro sanitário licenciado, sendo esta atividade executada em frequência aproximada de 

3 em 3 meses.  A porção líquida resultante é encaminhada para a galeria de águas 

pluviais. 
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Figura 4 - Planta de esgotamento sanitário 
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• Descrição do sistema de drenagem de águas pluviais 

O sistema de drenagem de águas pluviais é composto pelos pisos impermeáveis das 

alamedas arborizadas, guias e sarjetas nas vias de circulação de veículos, bocas de 

lobos, galerias subterrâneas e poços de visita, a rede de drenagem está apresentada na 

Figura 5 a seguir. 

A água drenada pelo sistema é destinada aos dois córregos em galeria, a leste e a oeste, 

que limitam a área do cemitério. Esta rede aparentemente funciona de maneira adequada 

em boa parte das áreas de sepultamentos já instaladas, porém há trechos na área de 

ampliação do cemitério, com o lençol freático mais raso, onde será necessária a melhoria 

da drenagem a ser implantada, objetivando evitar o contato do freático com as sepulturas.   
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Figura 5 – Sistema de Drenagem de águas pluviais 
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2.2 - Características operacionais 

No Cemitério de Congonhas atualmente são executados cerca de 125 sepultamentos por 

mês, sendo que quase a sua totalidade utiliza as instalações dos velórios nele existentes. 

O cemitério não realiza serviços de preparação de corpos e, quando estes acontecem nas 

instalações do cemitério, são realizados por empresas especializadas contratadas pelos 

familiares, e todos os resíduos produzidos são acondicionados em sacos plásticos ao qual 

é dado tratamento semelhante aos resíduos das exumações.  

Segundo o empreendedor, não são utilizados materiais impermeáveis como envoltórios 

aos corpos sepultados, sendo estes colocados diretamente nos caixões mortuários, que 

por sua vez vão ser acondicionados nas prateleiras da sepultura.  Este procedimento 

atende a Resolução Nº131 de 2009 do CADES que determina que: 

“Os corpos sepultados poderão estar envoltos por mantas ou urnas constituídas de 

materiais biodegradáveis, não sendo recomendado o emprego de plásticos, tintas, 

vernizes, metais pesados ou qualquer material nocivo ao meio ambiente. Fica vedado o 

emprego de material impermeável que impeça a troca gasosa do corpo sepultado com o 

meio que o envolve, exceto nos casos específicos previstos na legislação.” 

São também realizadas cerca de 80 a 100 exumações/mês, respeitada sempre a 

premissa legal do tempo mínimo de 3 anos após o sepultamento para proceder às 

exumações.  As exumações são efetuadas no interior dos jazigos, os ossos são 

acondicionados em urnas que em geral ficam depositadas na própria sepultura, que 

possui uma gaveta especial mais estreita, porém, a critério da família, pode ser 

depositada no ossário existente no próprio cemitério ou ainda encaminhada a outros 

destinos. Os resíduos remanescentes da exumação são acondicionados em sacos 

plásticos, que são coletados em separados dos demais resíduos do empreendimento e 

armazenados em contêiner exclusivo, enviado posteriormente para aterro sanitário. 
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Mão-de-obra empregada na operação:  

Atualmente trabalham no cemitério cerca de 50 funcionários, entre contratados e 

terceirizados, os quais se ocupam principalmente de atividades relacionadas à 

jardinagem, manutenção, limpeza, segurança, sepultamentos e administração. Os 

funcionários responsáveis pelos sepultamentos e exumações utilizam vestimentas e 

equipamentos de proteção de uso exclusivo no cemitério.  

 

Movimentação de solo do empreendimento:  

O solo retirado de sobre os jazigos para efetuar os sepultamentos é depositado sobre 

manta plástica e recolocado no mesmo lugar.  Todo o solo movimentado para 

implantação dos novos jazigos é depositado no interior do empreendimento e disposto em 

local adequadamente protegido por cobertura vegetal e com drenagem provisória.  Este 

procedimento atende a Resolução Nº 131 de 2009 do CADES que informa que: 

“O solo removido para implantação de área de enterramento, quando não utilizado na 

própria área, deverá ser acondicionado em locais adequados; ou encaminhado à 

reutilização, armazenagem, cobertura de Aterros Sanitários ou a aterros adequado, 

obedecidas as normas técnicas específicas.” 

 

 

Caracterização dos resíduos sólidos gerados, procedimentos de coleta, triagem e 

destinação:  

Os resíduos sólidos oriundos da poda de gramados e galhadas são recolhidos em sacos 

plásticos e depositados, juntamente com os restos de flores (que se acumulam em grande 

quantidade), aos fundos do Cemitério, sendo periodicamente (em média 4 

caminhões/mês) carregados em caminhão particular coberto, que transporta a carga para 

uma propriedade rural em Itapecerica da Serra, onde se faz uma triagem, separando os 

vasos plásticos que são destinados a reciclagem, e o material orgânico destinado a 

compostagem no próprio local, com a produção de mistura para cultivo de plantas 

ornamentais.   
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Os resíduos remanescentes da exumação são recolhidos em sacos plásticos e 

acondicionados em caçambas, removidas com todo o conteúdo (e substituídas), pela 

empresa especializada – Montanha – Transporte e Coleta de Resíduos Ltda. M.E., 

responsável pela disposição em aterro sanitário licenciado (Anexo 12).   

Os resíduos produzidos nos escritórios, lanchonetes, velórios e sanitários são 

acondicionados em sacos de plástico e coletados pelo serviço público de lixo domiciliar.   

 

Controle de vetores: 

O controle de vetores (especialmente baratas) é feito em todo Cemitério, pela empresa 

INSET C.P.U. (Renildo de Jesus Controle de Pragas Urbanas –Taboão da Serra – 

Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária nº22975/2008, CEVS 

35528091481200000507), com dedetização freqüente com produtos como Termidor 

25CE 1, Demand 2,5CS 2 e Ciperprag 40 PM 3. 

 

 

2.3. Levantamento fotográfico das instalações do Cemitério 

As Fotos 1 a 22 ilustram as instalações e os equipamentos de apoio ao funcionamento do 

Cemitério de Congonhas. 

  
Foto 1 – Capela Foto 2 – Velório 

                                                           
1 Grupo Químico: Fenil pirazol. 
2 Grupo Químico: inseticida piretróide microencapsulado, Nome comum: Lambdacialotrina. 
3 Grupo Químico: Piretróide, Nome comum: Cipermetrina. 
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Fotos 3 e 4 – Áreas ajardinadas de descanso 

 

  
Foto 5 – Sanitários Foto 6 – Quadra de sepulturas 

 

  
 

Fotos 7 e 8 – Estacionamento e Floricultura 
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Foto 9 – Lanchonete Foto 10 – Velórios 

  
Foto 11 – Área de depósito Foto 12 – Muro de limite frontal 

 

  
Fotos 13 e 14 – Acessos internos para veículos e pedestres 
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Foto 15 – Manutenção de vasos Foto 16 – Depósito de resíduos 

 

  
Fotos 17 e 18 – Trator e carrinho de passageiros - locomoção interna 

  
Fotos 19 e 20 – Procedimentos de exumação 
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Foto 21 – Ossário Foto 22 – Depósito de resíduos de 

exumação 
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3 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

3.1 - Localização da área de estudo 

A área de estudo encontra-se cartografada nas Folhas 3331 e 3332 de 1981 da Emplasa, 

entre as coordenadas 7383000 e 7382000 mN e 327500 e 348500 mE, conforme ilustrado 

na Figura 6, apresentada na sequência. 

 

 

Figura 6 - Área do Cemitério de Congonhas (em vermelho) sobre planta da Emplasa. 

 Fonte: Folhas 3331 e 3332 de 1981, Emplasa/SCM, escala original 1:10.000. 
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3.2 - Delimitação das áreas de influência 

Em relação ao Meio Físico, a Área de Influência Direta - AID foi definida como um raio no 

entorno do empreendimento em extensão capaz de impactar as águas subterrâneas 

rasas sob o Cemitério (a montante) e aquela que pode ter tais águas alteradas por ele (a 

jusante), além de suas imediações.  Assim, foram considerados os seguintes aspectos 

para delimitação da abrangência desta área para o presente estudo:  

• divisores de água subterrâneos (que coincidem aproximadamente com os divisores 

de água superficiais) e cursos d’água; 

• histórico de uso e ocupação do solo, obtido no levantamento PMSP - Mapa de uso 

e ocupação do solo do distrito Santo Amaro (2004); 

• levantamento de empreendimentos em imóveis próximos que exercem ou 

exerceram atividades com potencial de contaminação dos solos e águas 

subterrâneas, obtidos nas cartas topográficas e fotos aéreas disponíveis; 

• levantamento das áreas cadastradas como contaminadas pela CETESB (2008); 

• Maior distância indicativa para delimitação de Áreas de Restrição e Controle (ARC) 

frente às atividades com potencial de contaminação segundo a Deliberação CRH 

52/2005.  Segundo essa Resolução (vide Quadro 1 na sequência) a maior distância 

é de 500m 4. 

                                                           
4 Para Cemitérios, a distância mínima indicativa é de 30m, porém para o estudo em pauta considerou-se, de 
forma conservadora, a maior distância, ou seja, 500m ou pouco menos. 
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Quadro 1 - Distâncias indicativas mínimas para delimitação de Áreas de Restrição e Controle 

(ARC) frente às atividades com potencial de contaminação, de acordo com a Deliberação CRH 

52/2005  

Tipologia Fonte Principal Principais poluentes 

Distância 
mínima de 

restrição na 
direção de fluxo 

Justificativa 

Químicas 

Fabricação de ácidos e 
bases, pigmentos, tintas, 
fertilizantes, pesticidas, 
farmacêuticas 

Ácidos, bases, metais, 
solventes, fenóis 500m Substâncias 

persistentes 

Petroquímicas 

Refinarias 

Hidrocarbonetos, fenóis, 
ácidos, bases e asbestos 

500m Substâncias 
degradáveis (grande 
quantidade) Destilaria de alcatrão 500m 

Bases de distribuição 400m Média quantidade 
Postos de serviços 300m -- 

Produção e 
transformação de 
metais 

Produção de ferro, aço, 
fundição, anodização, 
galvanização, fábricas de 
veículos 

Metais (Fe, Cu, Ni, Cr, 
Zn, Cd, Pb), asbestos, 
PCBs, cianetos, 
hidrocarboentos 

200m 
Substâncias 
persistentes de baixa 
mobilidade 

Transporte 
Garagens, oficinas de 
manutenção, garagens de 
trens 

Combustível, 
hidrocarbonetos, 
asbestos 

100m 
Substâncias 
degradáveis (pouca 
quantidade) 

Aterros de resíduos 
Classe I Resíduos perigosos Metais, ácidos e bases 500m Substâncias 

persistentes 
Aterros de resíduos 
Classe II 

Resíduos domiciliares e 
industriais 

Bacteriológicos, metais, 
ácidos e bases 200m Port. 124 Minter 

NBR13.896/97 

Cemitérios  Bacteriológicos 
30m ou 50 dias 

de tempo de 
trânsito 

Norma Cetesb L1040-
cemitérios 

Rios classe 4  
Substâncias tóxicas, 
fenóis, metais, 
bacteriológicos 

200m 
Corpo receptor de 
efluentes domiciliares e 
industriais 

 
 

Ressalta-se que para as direções oeste, sul e sudoeste, o limite considerado para a AID é 

inferior a 500m devido à maior proximidade de divisores ou cursos d’água e, para as 

demais direções, permanece 500m. 

Para as avaliações relativas ao Meio socioeconômico, a inserção setorial do Cemitério e 

seus impactos indiretos, foi definida como Área de Influência Indireta - AII, parte da 

Subprefeitura de Santo Amaro, que contém parcela do Distrito de Campo Grande, limitada 

pela Av. Washington Luiz ao norte e noroeste, pela Av. Interlagos a leste e sul e pelo 

canal do rio Pinheiros a sudoeste. Como AID se adota a extensão da área onde 

eventualmente a influência do empreendimento possa afetar mais diretamente a dinâmica 

das atividades humanas do entorno, em especial relativas ao Tráfego, incluindo o 

perímetro abrangido ao norte pela Av. Washington Luiz, ao sul pela Rua Ministro Álvaro 

de Souza Lima, a leste pela Av. Interlagos e a oeste por um trecho da Av. Sabará. 
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Para a avaliação do meio biótico – flora, foi considerada somente a Área Diretamente 

Afetada - ADA, coincidente com os limites do Cemitério de Congonhas, ou seja, foi 

analisada a cobertura vegetal inserida nos limites do terreno, que foi caracterizada de 

forma detalhada, apesar de terem sido feitas também, avaliações gerais do contexto da 

vegetação existente no bairro.  Quanto ao meio biótico – fauna, não se delimitou área de 

influência geograficamente definida, tendo sido feitas observações locais expeditas 

complementadas pelo levantamento da fauna regional.  

Assim, as Figura 7A e 7B da sequência, ilustram as referidas áreas de influência. 
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Figura 7A – Delimitação das Áreas de Influência do Meio Físico 
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Figura 7B – Delimitação das Áreas de Influência do Meio Socioeconômico 
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3.3 – Caracterização do Meio Físico 

Os estudos relativos ao meio físico, seguindo as diretrizes da CETESB, foram realizados 

em duas etapas:  

• Avaliação Ambiental Preliminar (de passivo ambiental); 

• Investigação Ambiental Confirmatória (de contaminação). 

Tais etapas são descritas separadamente na sequência. 

 

3.3.1 - Avaliação Ambiental Preliminar 

 

 Metodologia 

Na fase de Avaliação Ambiental Preliminar, os trabalhos de campo realizados para 

caraterização do meio físico foram realizados em janeiro de 2010, com as seguintes 

atividades: 

• Levantamento das informações sobre a área e seu contexto regional de modo a 

subsidiar, se necessário, o desenvolvimento das etapas posteriores de estudos de 

investigação ambiental confirmatória e avaliação dos riscos toxicológicos. 

• Documentação da existência de evidências visuais ou fatos que indiquem suspeitas 

de contaminação na área avaliada, possibilitando a sua eventual classificação como 

área potencialmente contaminada. 

• Verificação da obediência ao estabelecido na legislação, com destaque para a Norma 

L1.040 da Cetesb e a Resolução n° 131 de 10 dezembro de 2009 do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES) no que se 

refere aos parâmetros do meio físico. 
 

Foram levantados também, documentos e bases cartográficas e aerofotográficas para 

identificar a evolução do uso e ocupação do solo na região que insere a área de 

influência.   

As bases cartográficas empregadas foram: 
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• Levantamento planialtimétrico do Município de São Paulo, Folha 7; escala 1:12.500, 

editado pelo Instituto Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo, Mapa das 

Cidades do Brasil, 1971 (IGGSP, 1971). 

• Levantamento planialtimétrico do Município de São Paulo, escala 1:10.000, editado 

pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (EMPLASA, 1981). 
 

As bases aerofotográficas empregadas foram: 

• Levantamento aerofotográfico do Município de São Paulo, sem escala, fornecido pelo 

Geoportal (1958). 

• Levantamento aerofotográfico do Município de São Paulo, escala 1:25.000, editado 

pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC-GERCA,1972). 

• Levantamento aerofotográfico do Município de São Paulo, escala 1:25.000, editado 

pela Base S/A (1994). 

• Levantamento aerofotográfico do Município de São Paulo, escala 1:15.000, editado 

pela Multispectyral (2001). 

• Levantamento aerofotográfico do Município de São Paulo, sem escala, fornecido pelo 

Google Earth (2008). 
 

Foi levantado ainda, o zoneamento urbano definido no Plano Diretor do Município de São 

Paulo (Lei Municipal Nº. 13.885/2004), detalhado nos Planos Regionais Estratégicos 

(PRE) da subprefeitura de Santo Amaro (Zona Centro Sul) e identificados os imóveis que 

desenvolvem ou desenvolveram atividades com potencial de contaminação do solo e das 

águas subterrâneas, no limite da área de influência, a partir da consulta aos documentos: 

• IGGSP (1971) e EMPLASA (1981). 

• Cadastro de áreas contaminadas, disponibilizado pela CETESB (nov. 2008). 

• Cadastro das indústrias e postos de combustível do Google Earth (2010). 

• Cadastro das indústrias e postos de combustível do Wikimapia (2010). 
 

Foram consultados adicionalmente, outros documentos técnico-científicos citados no item 

referências bibliográficas.  Assim, o relatório técnico foi realizado com base na 

interpretação conjunta da documentação disponível e dos levantamentos de campo, 

aliado à interpretação das fotografias aéreas e cartas topográficas. 
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 Uso e ocupação do solo 

O uso do solo atual e pretérito do terreno e de sua área de montante foi levantado por 

meio de interpretação de fotografias aéreas, cartas topográficas, entrevistas, 

reconhecimento de campo, entre outras fontes.  Ressalta-se que a área de montante foi 

considerada por ser esta a faixa que potencialmente pode impactar as águas 

subterrâneas sob o Cemitério. 

Assim, o traçado da área de montante foi definido pelas principais vias: Av. Manuel dos 

Reis Araújo, Av. Interlagos, R. Marechal Bina Machado, R. Ministro Álvaro de Sousa Lima 

e R. Capitão Manuel de Freitas Novaes, conforme apresentado na Figura 8. 

 

Histórico do uso e ocupação da área de montante 

A caracterização do uso e ocupação do solo da área de montante e da área de influência 

foi realizada a partir da comparação evolutiva da mancha urbana, com base nos seguintes 

registros: foto aérea de 1958 (Geoportal, sem escala), carta topográfica de 1971 (IGGSP, 

escala 1:12.500), foto aérea de 1972 (escala 1:25.000), carta topográfica 1981 

(EMPLASA, escala 1:10.000), fotos aéreas de 1994 (escala 1:25.000), 2001 (escala 

1:15.000) e 2008 (sem escala).  Outras ferramentas utilizadas para o levantamento do 

histórico da ocupação foram visitas a campo e pesquisas em sítios eletrônicos da PMSP, 

Andamento de Processo de Licenciamento Ambiental (Cetesb), Cadastro de Áreas 

Contaminadas (Cetesb) e entrevistas com os proprietários do imóvel avaliado.  O 

cruzamento destes levantamentos e informações permitiu a caracterização regional do 

histórico de uso e ocupação da área de influência, uma vez que os levantamentos 

aerofotográficos (1958, 1972, 1994, 2001 e 2008), bem como as cartas topográficas (1971 

e 1981) demonstram a evolução da mancha urbana em diferentes períodos históricos, 

configurando o processo de ocupação na área de montante do Cemitério de Congonhas. 

Conforme a foto aérea de 1958 (Geoportal), neste ano o imóvel avaliado era uma fazenda 

e sua área total recobria inclusive a atual área do condomínio vizinho (indicada na Figura 

9).  Esta foto ilustra a área avaliada predominantemente ocupada por vegetação rasteira 

com árvores esparsas e, na área loteada à montante, solo exposto. 
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Figura 8 – Uso e Ocupação do solo em 1971. 
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Figura 9 – Situação da área de montante do empreendimento em 1958. 

Fonte: geoportal. 

 

 

Antiga Fazenda 
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Em 1967 ocorreu uma divisão de bens entre os proprietários da então fazenda e no ano 

de 1969 foi inaugurado o Cemitério de Congonhas em parte desmembrada destas terras. 

As primeiras sepulturas foram então instaladas em 1969. 

A carta topográfica datada de 1971, não indica a existência de qualquer tipo de ocupação 

urbana na área de montante, inclusive o Cemitério de Congonhas.  No entanto, ao sul da 

área avaliada (fora do limite da área de estudo – área de jusante) observa-se a existência 

de algumas indústrias. 

Na foto aérea de 1972 (Figura 10A), observa-se que o processo de ocupação nesta época 

era moderado, podendo identificar áreas com presença de cobertura vegetal e solo 

exposto.  Nesta foto aérea verifica-se que o Cemitério de Congonhas ocupava parte de 

sua área total com sepulturas e o restante era constituído por área verde.  Com efeito, foi 

nesse ano que o Cemitério foi ativado. 

A carta topográfica datada de 1981, também não indica a existência de qualquer tipo de 

ocupação urbana na área de montante ao Cemitério.  Já na área de jusante é notável a 

existência de algumas indústrias como a Máquinas Gran Ltda, Comar S.A – Indústria e 

Comércio de Componentes Eletrônicos e Concretex Engenharia Indústria e Comércio 

Ltda. 

Na foto aérea de 1994 (Figura 10B), observa-se que ocorreu um aumento significativo no 

processo de urbanização residencial e consequentemente uma diminuição na cobertura 

vegetal.  Na área do Cemitério de Congonhas verifica-se uma ampliação da ocupação 

com sepulturas se comparado com a foto aérea de 1972. 

Na foto aérea de 2001 (Figura 10C), observa-se um alto grau de urbanização em toda a 

extensão da área do entorno a qual apresenta uso predominantemente residencial.  Com 

relação ao Cemitério não ocorreu modificação significativa da ocupação por sepulturas, 

no entanto ocorreu uma redução (sudoeste) na área de cobertura vegetal. 

Na foto aérea de 2008 (Figura 10D), não se observa modificação significativa do processo 

de ocupação do entorno imediato se comparado com a foto aérea de 2001.  A sudoeste 

do Cemitério foram implantadas espécies arbóreas ao longo da faixa onde está localizado 

o córrego canalizado (sem nome) e, as áreas que apresentavam solo exposto em 2001, 

foram gramadas. 
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Figura 10 (10A, 10B, 10C e 10D) – Histórico de uso e ocupação do solo. 
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Ocupação atual do solo na área de montante 

A caracterização do uso e ocupação do solo atual na área de montante do imóvel 

avaliado possibilita reconhecer a ocupação e atividades desenvolvidas, atentando-se para 

identificar potenciais receptores expostos e emissores contaminantes do subsolo.  Tal 

caracterização foi realizada cruzando-se dados oficiais da PMSP (Mapa de uso e 

ocupação do solo do distrito Santo Amaro), fotos aéreas e visitas a campo em 03, 21 e 

22/12/2009 e 07/01/2010.  Partindo-se do zoneamento urbano, aspecto que condiciona o 

uso do solo, o Cemitério de Congonhas insere-se no Jardim Marajoara, zona sul do 

município - região administrativa de Santo Amaro, conforme apresentado na Figura 11. 

 
 

Figura 11 - Jardim Marajoara (indicado pela seta vermelha) onde se insere o Cemitério de Congonhas. 
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Nesta situação, o zoneamento definido no Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de 

Santo Amaro, que detalha as diretrizes do Plano Diretor do Município de São Paulo 

(PMSP, 2004), se caracteriza pela consolidação de usos em Zonas Exclusivamente 

Residenciais (ZER), Mista (ZM) e Predominantemente Industriais (ZPI), definidas e 

descritas a seguir, e cartografadas na Figura 12. 

• Zona Exclusivamente Residencial (ZER): áreas destinadas exclusivamente ao uso 

residencial.  Na área de influência ocorre apenas a ZER–1/05.  

• Zona Mista (ZM): áreas destinadas à implantação de usos residenciais e não 

residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação, segundo critérios gerais de 

compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental, que têm como referência o 

uso residencial.  A subzona Zona Mista de média densidade (ZM – 2/06 e 07) que 

se estabelece na área de influência é definida como: áreas com densidade 

demográfica e construtiva médias, com coeficiente de aproveitamento mínimo igual 

a 0,20 e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,0. 

• Zona Predominantemente Industrial (ZPI): porções do território destinadas à 

implantação de usos diversificados onde a preferência é dada aos usos industriais 

incômodos e outras atividades não residenciais incômodas. 

Os trabalhos de campo realizados na área de montante buscaram também relacionar o 

uso e ocupação do solo com a coexistência de atividades que apresentem riscos 

potenciais de contaminação.  Em sua totalidade, esta área apresenta-se como Zona 

Exclusivamente Residencial (ZER), conforme apresentado nas Fotos 23 a 34 e na Figura 

13.  Os trabalhos de campo foram complementados com consultas ao andamento dos 

processos de licenciamento ambiental (CETESB, 2009) dos imóveis localizados na área 

de influência, assim como indicações das imagens do Google Earth (2009 e 2010), e do já 

referido mapa de Zoneamento Urbano da Subprefeitura de Santo Amaro (2004).   

Dentre os resultados, o registro fotográfico, que ilustra algumas das principais avenidas e 

ruas inseridas na área de montante, corrobora que não foi identificada qualquer fonte 

potencial de contaminação e que foi identificado apenas um local de uso e ocupação do 

solo considerado como Institucional que é o 22° BPM/M (Posto da Policia Militar), 

conforme apresentado na Foto 31. 
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Figura 12 – Zoneamento Urbano 
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Figura 13 – Uso e ocupação atual do solo 
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Foto 23 – Rua Ministro Álvaro de S. 
Lima– Entrada/saída secundária do 
Cemitério Congonhas. 

 

Foto 24 - Rua Lourenço Sgarbi. 

  

Foto 25 - Avenida Manoel dos Reis 
Araújo. 

 

Foto 26 - Avenida Interlagos. 

  

Foto 27 - Rua Sergio Millet. Foto 28 - Rua Marjorie Prado. 
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Foto 29 - Rua Toji. Foto 30 - Rua Doutor Paulo Aires 
Neto. 

 

  

Foto 31 - Rua Doutor Paulo A. Neto – 
22º Batalhão da Polícia Militar. 

 

Foto 32 - Rua Nyara. 

  

Foto 33 - Rua Doutor Abílio Martins de 
Castro. 

Foto 34 - Rua Marechal Bina 
Machado. 
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 Clima 

Segundo Tarifa&Armani (2001), o distrito de Santo Amaro, onde se localiza o Cemitério 

de Congonhas, está situado na unidade climática tropical úmido de altitude do Planalto 

Paulistano, entre duas unidades de mesoclimas e/ou topoclimas, estando condicionadas 

nas áreas de várzeas e baixos terraços do vale do Pinheiros e as áreas de colinas, 

patamares e rampas do Pinheiros.  O mesoclima predominante nesta região, com 

altitudes entre 720 a 740m, apresenta tendência a estabilidade atmosférica noturna, 

ventos fracos, calmarias e inversões térmicas próximas do solo no período do inverno, 

sendo tais condições ruins para a dispersão de poluentes.  Ocasionalmente, devido à 

influência de sistemas sinópticos de baixa pressão ocorre boa ventilação com ventos de S 

a SE.  As temperaturas médias anuais variam de 19,7° a 16,6°C, as médias anuais 

máximas de 25,3° a 25,2°C e a média anual das mínimas de 15,9° a 15,8°C.  Para o 

Município de São Paulo (MSP) as médias anuais pluviométricas apresentam valores entre 

1.400 a 1.550mm e para a região do Santo Amaro situam-se em torno de 1.400mm, 

conforme apresentado na Figura 14.  Segundo Cabral (2002), no MSP os meses que 

registram totais pluviométricos mais acentuados estão entre outubro e março 

compreendendo 75% do total médio pluviométrico anual, e os meses de abril a setembro, 

com a menor precipitação, correspondendo aos 25% restantes. 

 

Figura 14 – Média pluviométrica anual para a Região Metropolitana de São Paulo. 
Fonte: DAEE (2006) e Pereira (2007). 

Santo Amaro 
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 Relevo 

Segundo o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (1981) e observações de 

campo, o imóvel encontra-se regionalmente em contexto de planícies aluviais e colinas 

pequenas com espigões locais.  O Cemitério de Congonhas especificamente está inserido 

em um contexto de colinas, com altitudes entre 770m nas proximidades da caixa d’água e 

750m nas proximidades do córrego canalizado que limita a porção sudoeste do terreno. 

 

 Hidrografia 

Regionalmente, a área de influência está inserida na bacia hidrográfica do Alto Tietê 

(Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 6), pertencente ao Comitê da 

Bacia Hidrográfica Alto Tietê e, localmente, ao Subcomitê da Bacia Penha–Pinheiros.  Na 

área de influência, as drenagens são de média a baixa densidade, padrão subparalelo à 

dendrítico, vales fechados planície aluviais anteriores restritas e localmente, a malha 

hídrica é representada por 2 cursos d’água sem nome que tem seu fluxo drenando para o 

canal do rio Jurubatuba, conforme indicado na Figura 15.  Segundo o Decreto N°. 10.755, 

de 22/77, tais cursos d´água são classificados como Classe 3 (em escala padronizada da 

seguinte forma: Classe Especial, Classes 1, 2, 3 e 4, em ordem decrescente de qualidade 

da água).  O curso d’água localizado a sudoeste possui um trecho em galeria fechada e, 

após o Cemitério, continua seu curso em canalização a céu aberto (Fotos 35 e 36) e o 

curso d’água localizado a sudeste encontra-se em todo o trecho da área de influência em 

galeria fechada (Fotos 37 e 38). 

  
Fotos 35 e 36 – Córrego (sem denominação) canalizado a céu aberto. 
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Foto 37 – Córrego em galeria fechada 
sob a Rua Ministro Álvaro de Sousa. 

Foto 38 – Execução de obras na 
galeria de águas pluviais da Rua 
Ministro Álvaro de Sousa. 

 

 
 Geologia e hidrogeologia 

Segundo o Mapa Geológico da Região Metropolitana da Grande São Paulo (EMPLASA, 

1980) (Figura 15), a área de influência está situada sobre 2 unidades geológicas: 

� Unidade litoestratigráfica cenozóica da Formação São Paulo (TQs), composta por 

sedimentos fluviais incluindo argilas, areias e cascalhos da Formação São Paulo. 

� Sedimentos Aluvionares (Qa) constituído por aluviões fluviais, incluindo argilas, 

areias e cascalhos. 
 

A Formação São Paulo, formada em sistema fluvial meandrante, é constituída por argilas 

siltosas e arenosas e areias argilosas vermelhas e variegadas, com predomínio de argilas 

siltosas com lentes de areias argilosas finas e médias.  São sedimentos muito afetados 

pelo intemperismo, apresentando elevadas concentrações de óxidos de ferro, 

principalmente acima da cota 800m.  Em função de sua gênese, os sedimentos 

apresentam bruscas variações granulométricas, tanto vertical quanto lateralmente.  Esta 

variabilidade dos sedimentos dificulta a interpretação do perfil geológico, quando realizado 

com base em sondagens pontuais.  Em geral, os sedimentos da Formação São Paulo 

ocorrem acima da cota 750m, podendo atingir 820m (ROCHA E CELESTINO, 1992). 
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Figura 15 – Geologia e Cursos d’água. 
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Os sistemas aqüíferos na área de influência podem ser divididos, de acordo com as 

unidades ocorrentes no subsolo da área, em Sistema Aqüífero Cristalino e Sistema 

Aqüífero São Paulo (DAEE, 2009).  O sistema Aqüífero Cristalino desenvolve-se nas 

rochas do embasamento cristalino que ocorrem sob o sistema Aquífero São Paulo.  

Nesse sistema aquífero, que não aflora na área de influência, as águas podem fluir de 

duas formas distintas: na porção superior, em que ocorre solo de alteração, a água 

percola o solo como em um aqüífero poroso; e nas porções inferiores, em que ocorre 

rocha sã, o fluxo de água subterrânea ocorre nas descontinuidades rochosas, como 

juntas e falhas.  O sistema Aqüífero São Paulo, constituído por litotipos bastantes 

variados, ocorre sobre o Sistema Aqüífero Cristalino, podendo suas águas estar 

interconectadas a este.  É caracterizado como um aqüífero poroso livre a localmente 

confinado.  A ocorrência de Aquífero Cristalino no local é confirmada pelo poço tubular 

profundo5 (vide outorga e documento de lacração no Anexo 5), localizado nas 

proximidades da SP1.  No SP1, indicado como poço número 6 na Figura 16, onde estão 

indicadas as locações de todos os pontos investigados, e nas Fotos 39 e 40, no dia 

02/12/2008 foram realizadas análises químicas das amostras de água subterrânea 

(resultados apresentados na íntegra no Anexo 1) e não foram detectados parâmetros 

acima do valor de intervenção preconizado pela Cetesb (2005). 

Segundo o Mapa de Vulnerabilidade natural dos aqüíferos à contaminação da bacia 

hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT, 2000), representado parcialmente na Figura 17, a 

área do Cemitério é caracterizada como de média vulnerabilidade a contaminação e a 

área a jusante deste, onde há algumas indústrias, como de alta vulnerabilidade. 

                                                           
5
 O referido poço tem outorga de uso de recurso hídrico emitida pelo DAEE (Anexo 5), porém não tem 

utilização atual, tendo sido lacrado conforme regulamentação específica (documento de lacração no Anexo 
5). 
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          Fotos 39 e 40 – Poço tubular profundo existente no local. 
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Figura 16 – Locação dos Pontos Investigados, das Fossas sépticas e dos Poços 

cadastrados no DAEE 
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Figura 17 – Mapa de vulnerabilidade à contaminação 
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Sondagens de simples reconhecimento do subsolo 

Foi realizada uma visita de campo de reconhecimento em 03/12/2009, onde foram 

definidas a quantidade e a localização das sondagens a serem realizadas, tendo sido 

indicados 6 pontos de investigação do subsolo, denominados SP-01 a SP-06.  Também 

foram utilizadas informações coletadas em furos pré-existentes de sondagens a trado 

executadas pelos funcionários do Cemitério, denominados ST1 a ST12.  Ambos os tipos 

de pontos de sondagem estão locados na Figura 16, apresentada anteriormente.  A 

escolha do posicionamento de cada ponto foi fundamentada nos seguintes aspectos: 

� Localização das sepulturas atuais e projetadas. 

� Proximidade dos locais com maior vulnerabilidade de contaminação. 

� Características esperadas do subsolo, incluindo litologia e profundidade do nível da 

água subterrânea. 

Assim sendo, no Quadro 2 são apresentadas as justificativas para seleção dos pontos de 

amostragem através da sondagem. 
 

Quadro 2 - Justificativa de locação dos pontos de sondagem 

Sondagem Justificativa 

SP -01 
Jusante de área com sepulturas projetadas e próximo ao córrego canalizado 
(sem denominação). 

SP -02 Meia encosta nas proximidades de setor onde serão instaladas novas 
sepulturas. 

SP -03 Local onde existe suspeita de nível d’água subterrâneo raso. 

SP -04 
Jusante de área com sepulturas projetadas e próximo ao córrego canalizado 
(sem denominação). 

SP -05 Local onde existe suspeita de nível d’água subterrâneo raso. 

SP -06 Jusante de área com sepulturas projetadas e próximo ao córrego canalizado 
(sem denominação). 

 

Os pontos com observações foram locados na Figura 16 com auxílio de GPS manual. 
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As sondagens a percussão foram realizadas com tubo de revestimento de diâmetro 

externo de 2,5” e hastes de 2,96kg/m.  O avanço da perfuração foi executado a trado 

cavadeira e por lavagem com circulação de água.  Durante sua execução foram anotadas 

as resistências oferecidas pelo solo à cravação do barrilete amostrador tipo Terzaghi & 

Pech, 1 3/8“ e 2” de diâmetro interno e externo respectivamente.  As resistências 

observadas encontram-se expressas em número de golpes de um peso de 65kg , caindo 

de uma altura de 75cm, necessários à cravação dos últimos 30cm do amostrador, 

conforme determinado na NBR 6484 “Solo - Sondagens de simples reconhecimento com 

SPT – Método de ensaio” (SPT - Standard Penetration Test). 

As amostras coletadas foram descritas táctil-visualmente em conformidade com a NBR 

7250.  Durante as descrições foram pesquisadas evidências táctil, visuais ou olfativas de 

contaminação.  Os Boletins de campo das sondagens estão apresentados no Anexo 2.  

Os perfis individuais de reconhecimento do subsolo por sondagens a percussão 

encontram-se apresentados no Anexo 3. 

No Quadro 3 são apresentas, para cada sondagem, as coordenadas e as profundidades 

totais das sondagens e do nível freático (NA) caso detectado. 
 

Quadro 3 - Coordenadas geográficas* e profundidades das sondagens e do Nível freático (NA) 

Sondagens 
UTM - N 

(m) 
UTM - E 

(m) 
Profundidade Total 

(m) 
NA 
(m) 

SP-01 7.382650 327.753 5,45 seco 
SP-02 7.382.527 327.794 7,45 3,84 
SP-03 7.382.547 328.112 5,81 0,75 
SP-04 7.382.788 327.858 7,00 seco 
SP-05 7.382.523 328.175 5,45 1,74 
SP-06 7.382.775 327.878 4,45 1,43 

* obtidas com GPS manual. 
 

Nos furos de sondagens a percussão foram executados os ensaios de permeabilidade 

pelo método de infiltração conforme preconizado no Boletim N°. 04 de Junho de 1996 da 

ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia), denominado Ensaios de 

Permeabilidade em Solos.  Os boletins com os cálculos de permeabilidade estão 

apresentados no Anexo 4. 
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Este ensaio, em campo, consiste nos seguintes procedimentos: a) manter o furo saturado 

até a sua boca por pelo menos 30 minutos; b) após a saturação, manter o nível d’água 

constante alimentado por uma fonte apropriada, medindo-se o volume de água 

introduzido durante certo intervalo de tempo (vazão); c) a vazão que será utilizada no 

cálculo de permeabilidade será a média das três últimas vazões medidas obtidas após a 

estabilização da água.  A partir da vazão, obteve-se a permeabilidade para meios não 

saturados através das fórmulas propostas por ZANGAR (1953): 

K = (Q/h)*(1/(Cu*r)) 

Onde:  
 

K= permeabilidade (cm/s);   Q= vazão ensaiada (cm³/s);   r= raio do furo (cm); 

h= altura da coluna d’água (m);  Cu= Coeficiente de condutividade de meios não saturados. 

 

As Fotos 41 a 52 ilustram a de execução das sondagens e ensaios de permeabilidade. 
 

  

Foto 41 – Execução de sondagem a 
percussão ensaio SP-01. 

Foto 42 – Controle de vazão com 
proveta graduada de 2l (ensaio SP-01). 

  

Foto 43 – Sondagem com tripé e peso 
batente de 65kg (ensaio SP-02). 

Foto 44 – Execução de sondagem com 
utilização de tripé - ensaio SP-03. 
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Foto 45 – Amostra do ensaio SP-03 
(argila orgânica preta). 

Foto 46 – Controle de vazão com 
proveta graduada de 2l (ensaio SP-03). 

  

Foto 47 – Ensaio de infiltração SP-04. Foto 48 – Amostra do ensaio SP-04. 

  

Foto 49 – Sondagem a percussão 
(ensaio SP-05). 

Foto 50 – Ensaio de infiltração (SP-05). 

  

  Fotos 51 e 52 – Sondagem a percussão e amostra do ensaio SP-06. 
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As sondagens realizadas perfuraram solos representativos das seguintes unidades 

geológicas: aterros, aluviões e sedimentos da Formação São Paulo.  O Quadro 4 reúne 

as principais informações obtidas em campo através das sondagens a percussão e 

ensaios de infiltração. 

 

Quadro 4 - Resultados das sondagens dos ensaios de permeabilidade 

Ponto SP-1 SP-2 SP-3 SP-4 SP-5 SP-6 

Profundidade do 
furo (m) 

5,45 7,45 5,81 7,00 5,45 4,45 

Unidade geológica 
do trecho 
ensaiado 

aterro aterro aterro TQa TQa TQa 

Trecho ensaiado 
(m) 

0,5 a 1,5 1,0 – 1,9 2,0 a 3,0 *  2,0 - 3,0 *  

Característica 
táctil visual do 
solo no trecho 

ensaiado 

Argila siltosa, 
com 

pedregulhos 
(médios), 

vermelha e 
amarela 

Argila pouco 
siltosa, com 

pedregulhos e 
mica, marrom 

Argila 
arenosa, 
marrom e 
amarela 

*  

Argila bem 
arenosa, 

pouco siltosa 
vermelha 

*  

Profundidade do 
NA no trecho 
ensaiado (m) 

seco 3,84 0,75 seco 1,74 1,43 

Vazão (Q) (cm³/s) 2,22E-4 3,75E-4 4,58E-7 *  7,67E-1 *  

Permeabilidade (K) 
(cm/s) 

5E-9 8E-9 5E-9 *  8E-6 *  

* não foi possível realizar o ensaio de infiltração. 

 

As permeabilidades medidas variaram entre 5E-9 e 8E-9cm/s no aterro.  Em solos da 

Formação São Paulo a permeabilidade medida foi de 8E-6cm/s.  Em SP-4 não foi 

possível a realização de ensaio devido à elevada perda de água e em SP6 ocorreu 

artesianismo que impossibilitou a realização do ensaio.  A baixa permeabilidade medida 

no aterro se deve provavelmente a elevada compactação executada para instalação 

destes e, nesta condição, a infiltração das águas é menor. 
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 Área de Preservação Permanente (APP) 

O Cemitério de Congonhas faz divisa com 2 córregos (sem denominação) sendo um 

localizado a sudeste (a frente do Cemitério) e outro a sudoeste (ao fundo do Cemitério), 

conforme apresentado na Figura 18. 

No trecho à frente do Cemitério a ocupação se dá pela rua e calçada externas ao muro da 

propriedade e, no interior do Cemitério, pelo talude gramado e algumas poucas 

instalações. Nesta situação, a ocupação está estabelecida há longa data e é resultante 

especialmente de intervenções da Prefeitura do município como a canalização do córrego 

sob a via pública, arruamento e estabelecimento da via principal de acesso.  Assim, a 

situação desta APP não foi aqui considerada.  O córrego ao fundo do Cemitério encontra-

se canalizado no trecho que atravessa o Cemitério e corre em dreno a céu aberto à 

montante e jusante do Cemitério.  Não obstante sua canalização, a faixa de APP se 

estabelece e a ocupação se dá predominantemente por vegetação herbácea e arbustiva e 

uma via de acesso antiga e consolidada, porém ainda mantida sem asfaltamento.  As 

Fotos 53 a 58 ilustram a situação do trecho. 

  
Foto 53 – Vista Geral da APP. Foto 54 – Faixa da APP com 

herbáceas. 
 
 

  
Foto 55 – Faixa da APP colonizada 
predominantemente por gramíneas. 

Foto 56 – Localização do córrego 
canalizado dentro do terreno. 

 

Faixa da APP 
Tampa da Canalização  

do Córrego (sem nome) 

Córrego canalizado  

(sem nome) 



 
 
 
 

68 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

 

 

 

Foto 57 – Tampa da canalização do 
córrego, a sudoeste da área. 

Foto 58 – Interior do córrego 
canalizado. 

 

A largura do córrego canalizado no trecho que cruza a propriedade é de 

aproximadamente 3m.  Segundo o Código Florestal, instituído pela Lei Federal Nº 

4.771/65 alterada pela Lei Federal Nº 7.803/89, os cursos d’água com larguras inferiores 

a 10m estabelecem APPs em faixa marginal de 30m de largura (artigo 2, alínea ’’a2’’).  No 

entanto, o parágrafo único deste mesmo artigo apresenta uma ressalva que concede aos 

municípios urbanizados certa autonomia no estabelecimento dos limites das APPs, devido 

às necessidades de adequação do espaço às atividades desenvolvidas nas cidades.  

Assim, dispõe que “no caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 

perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, observar-se-à o disposto nos respectivos planos diretores e leis 

de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo”.  Para o 

município de São Paulo “O Código de Obras e Edificações”, instituído pela Lei Nº 

11.228/92 e regulamentado pelo Decreto Nº 32.329/92, trata de procedimentos a serem 

obedecidos nos processos de licenciamento de obras e edificações dentro dos limites dos 

imóveis e estabelece, na sessão 10.13, as delimitações referentes à faixa não edificável 

para a execução de obras junto a córregos, fundos de vale, faixas de escoamento de 

águas pluviais, lagoas e rios, conforme transcrito a seguir: 
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“10.13.1 - Deverão ser observados recuos, de forma a constituir faixa não-edificável, nas 

seguintes situações: 

a) para galeria ou canalização existente com largura igual ou inferior a 1,00m (um metro), 

de 2m a contar de suas faces externas; 

b) para galeria ou canalização existente com largura superior a 1,00m (um metro), de uma 

vez e meia a largura da benfeitoria observado o mínimo de 3,00m (três metros) a contar de 

suas faces externas; 

c) para córrego, fundo de vale ou faixa de escoamento de águas pluviais não canalizadas, de 

15m no mínimo, das margens do córrego ou do eixo de fundo de vale da faixa de 

escoamento de águas pluviais; 

b) para represa, lago ou lagoa, de 15m no mínimo, a partir da margem estabelecida pelo 

nível máximo do corpo de água. 

 

     10.13.1.1 - Em função do dimensionamento da bacia hidrográfica e topografia local, o 

órgão municipal competente poderá fixar recuo inferior ao estabelecido na letra "c", respeitado 

o mínimo de 3,00m (três metros), desde que a área da bacia hidrográfica seja, no máximo, de 

100ha (cem hectares) e que: 

a) o lote seja resultante de parcelamento do solo aprovado anteriormente à vigência da Lei 

Federal Nº 6.766/79; ou 

b) o lote seja resultante de loteamento em processo de regularização.” 

 

Segundo informações obtidas em telefonema à SIURB-PROJ 4, a Enga. Maria Gesilda, 

esclarecendo o exposto acima, explicou que para se obter a faixa não edificável em locais 

onde existam córregos canalizados com larguras que ultrapassem 1m, deve-se multiplicar 

esta medida por 1,5 e respeitar o mínimo de 3,0m de faixa não edificável a contar da face 

externa da canalização, gabião ou parede de concreto6.  

Desta maneira, na Figura 18, estão delimitadas as APPs considerando os 3 critérios 

citados. 

 

                                                           
6
 Salienta-se, entretanto, que no município de São Paulo existem áreas semelhantes à do Cemitério de 

Congonhas onde tem sido exigido a APP em faixa de 30m a partir do leito maior do curso d’água. 
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Figura 18 – Delimitações das Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
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 Uso da água 

O capítulo referente ao uso da água foi subdivido em: Uso da água na área de influência e 

Uso da água no Cemitério de Congonhas, conforme descrito a seguir. 

 

Uso da água na área de influência 

Os usos da água relativos à captação na área de influência e área de montante que se 

encontram cadastrados no DAEE (2008) estão locados na Figura 19, apresentada no item 

mais adiante, e relacionados no Quadro 5 da sequência. 

Conforme descrito no Quadro 5, os poços tubulares da área de influência e da área de 

montante exploram os sistemas aqüíferos Cristalino e São Paulo.  As vazões captadas 

variam entre 0 e 12m³/h.  Ainda conforme o Quadro 5, foram identificados 16 poços de 

captação inseridos entre a área de influência e 2 poços na área de montante (nº 6 e nº 

18).  O Ponto 6 de captação está localizado dentro do Cemitério de Congonhas. 

Em relação à cursos d´água, o curso d’água que está sendo utilizado é o “SN2 Grande ou 

Jurubatuba”.  
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Quadro 5 - Usos da água (captações) cadastrados no DAEE (2008) nas proximidades do Cemitério de Congonhas 

 

Identificação 
Nome do 

Rio/Aquífero 
Código 

Rio/Poço 
Cód. 

(DAEE) Usuário Uso 
Finalidade 

de uso 
Sit. Admin. 

(DAEE) 
Vazão 
(m3/h) 

UTM-
Norte 

UTM-
Leste 

1 Precambriano 
Terciário SA 

3431057 4975 Comerciante Captação 
Subterrânea 

** Portaria 
Revogado 

0 7382860 327500 

2 Cristalino 3431877 5490 Solalt I Captação 
Subterrânea 

Sanitário Portaria 3 7382490 327540 

3 Cristalino 3430191 4478 Solalt I Captação 
Subterrânea 

Sanitário Portaria 4 7382900 327580 

4 
Formação 

Terciário São 
Paulo 

3430403 4478 Solalt I Captação 
Subterrânea 

Sanitário Portaria 12 7382850 327600 

5 
Formação 

Terciário São 
Paulo 

3430177 4349 Solalt I Captação 
Subterrânea 

Sanitário Portaria 9 7382900 327700 

6 Cristalino 3431143 5051 Industrial 
Captação 

Subterrânea Irrigação Portaria 5 7382660 327760 

7 
SN2 Grande 

ou 
Jurubatuba 

1,02E+11 3510 Industrial 
Lançamento 
Superficial 

Sanitário 
/Industrial Portaria 6 7382320 327770 
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8 
SN2 Grande 

ou 
Jurubatuba 

1,02E+11 3512 US Urbano 
Lançamento 
Superficial Sanitário Portaria 1 7382400 327770 

9 
SN2 Grande 

ou 
Jurubatuba 

1,02E+11 4477 Solalt I 
Lançamento 
Superficial Industrial Portaria 1 7382380 327780 

10 Cristalino 3430538 47099 Comerciante 
Captação 

Subterrânea Sanitário Portaria 8 7382800 327780 

11 Cristalino - 2305 Solalt I 
Captação 

Subterrânea Sanitário 
Requerimento 

Indeferido 0 7382790 327830 

12 Cristalino 3431425 5261 Industrial 
Captação 

Subterrânea Industrial Portaria 3 7382380 327830 

13 
Formação 

Terciário São 
Paulo 

3431321 5182 Solalt I 
Captação 

Subterrânea Sanitário Portaria 5 7382820 327850 

14 Cristalino 3431275 5150 US Urbano Captação 
Subterrânea 

Sanitário Portaria 3 7382390 327860 

15 
Formação 

Terciário São 
Paulo 

3430401 4476 Solalt I 
Captação 

Subterrânea ** Tamponado 0 7382900 327930 

16 Cristalino 3430686 4682 Industrial Captação 
Subterrânea 

Sanitário 
/Industrial 

Portaria 2 7382420 327970 

17 Cristalino 3431578 5378 Industrial 
Captação 

Subterrânea 
Sanitário 
/Industrial 

Requerimento 
Indeferido 7 7382450 327980 
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Uso da água no Cemitério de Congonhas 

O abastecimento da água para o Cemitério de Congonhas é realizado através da rede pública 

Sabesp, para abastecer escritórios, sanitários, almoxarifado/depósito, vestuários e refeitórios. 

As informações levantadas na SABESP (região de Santo Amaro) indicam a existência de 

rede de coleta de esgoto (Foto 59) para o Bairro Jardim Marajoara.  No entanto, o Cemitério 

de Congonhas, cuja instalação é antiga, não possui rede de esgoto, sendo utilizado o 

sistema de fossas sépticas (há 7 fossas na propriedade).  Para estas, não foram 

observadas ocorrências de extravasamento de efluentes e nem odores característicos entre 

as ruas/acessos dentro do empreendimento.  Os resíduos líquidos e sólidos provenientes 

dos sanitários são lançados diretamente nas fossas e, por sua vez, em etapa posterior, os 

líquidos são lançados na rede de drenagem de águas pluviais.  Antigamente, o córrego 

(sem denominação) era utilizado como ponto de deságüe dos esgotos provenientes das 

residências vizinhas; no entanto, na vistoria de campo não foram identificados resíduos 

sólidos e odores que indique que tal fato continue ocorrendo (Fotos 60 a 62). 
 

  

Foto 59 – Rede de Esgoto localizado na 
Rua Marechal Bina Machado, fundo do 
Cemitério de Congonhas. 

Foto 60 – Rede de drenagem de 
águas pluviais lançada no córrego 
(sem denominação) na R. Mchal. Bina 
Machado, aos fundos do Cemitério. 

  

Fotos 61 e 62 – Idem foto anterior. 
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 Conclusões da Fase de Avaliação Ambiental Preliminar 

 

Possíveis fontes de contaminação na área de influência 

 

� Áreas cadastradas como contaminadas na área de influência do empreendimento 

Na área de influência do empreendimento não foram identificadas áreas cadastradas 

como contaminadas segundo Cetesb (2008). 
 

� Possíveis fontes de contaminação na área de influência do empreendimento 

Conforme já descrito, para identificar as possíveis fontes de contaminação na área de 

influência do imóvel avaliado foram realizadas consultas às seguintes fontes: Sistema de 

andamento dos processos de licenciamento ambiental (CETESB, 2009); Mapa de 

Zoneamento Urbano da Subprefeitura de Santo Amaro (2004) e Google Earth (2009 e 

2010).  Da consulta realizada concluiu-se que a área de montante do Cemitério é 

caracterizada por Zona Exclusivamente Residencial (ZER) e nesta área não foi 

identificada nenhuma ocupação do solo que apresentasse potencial de contaminação.  

Por outro lado, no restante da área de influência foram identificadas 20 áreas cadastradas 

no banco de dados da Cetesb, que apresentam potencial de contaminação, conforme 

demonstrado no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Relação de imóveis dentro da área de influência que possuem processos de licenciamento em andamento na Cetesb (2009). 

Imóvel Estabelecimento Descrição da atividade Endereço número Bairro Cep Processo CETESB 

A 
C. A. R. Indústria e 
Comércio LTDA. 

Fab. de artefatos de metal não 
especificados ou não 
classificados. 

Rua Sócrates 685 Santo Amaro 04671-071 CADRI de 1999 

B 
Emplarel Indústria e 
Comércio LTDA. 

Artigos de mobiliário, não 
especificados ou não 
classificados. 

Av. Odilon Egídeo 
do Amaral Souza  

140 Parque Taquaral 04671-360 
LI - 24/10/01; LO - 05/03/02; alteração 
documento - 29/01/04; LO - 29/01/09 

C 
Takano Editora 
Gráfica LTDA. 

Estocagem de matéria- prima. 
Av. Odilon Egídeo 
do Amaral Souza  

150 
Parque Ind. 
Taquaral 

04671-360 CADRI 29/05/01 

D Dataregis S/A. 
Máquinas registradoras 
eletrônicas. 

Rua Dom Aguirre 190 Jardim Marajoara 04671-245 
CADRI - 16/06/99; LO 11/07/05; CADRI 
19/05/05 

E 
Galvanum G. Russeff 
Metalúrgica LTDA. 

Galvanoplastia. Rua Dom Aguirre 602 Santo Amaro 04671-390 LI - 05/10/00; LO - 13/12/00 

F 
Instrumentos Elétricos 
Engro LTDA. 

Aparelhos e instrumentos de 
medida, teste e controle. 

Rua Dom Aguirre 281 Jardim Marajoara 04671-245 
LO - 02/02/99; CADRI - 13/12/00; LO - 
25/10/05; CADRI 03/10/07 

G 
Rta - Rede de 
Tecnologia Avançada 
LTDA. 

Transformadores, indutores, 
conversores, sincronizadores e 
semelhantes. 

Rua Dom Aguirre 515 
Parque Indal. 
Taquaral 

04671-390 LP - 21/09/06; LO - 01/11/06 

H 
Schemco Indústria de 
Plásticos LTDA. 

Artefatos de material plástico, 
reforçados ou não com fibra de 
vidro. 

Rua Dom Aguirre 553 
Parque Indal. 
Taquaral 

04631-390 LP - 14/11/07; LO - 1902/08 

I 
Semco Equipamentos 
de Refrigeração 
LTDA. 

Máquinas e equipamentos para 
refrigeração, n.e. 

Rua Dom Aguirre 438 Vila Sofia 04671-390 LP - 15/08/08; LO - 7/11/08 

J 
Semco Equipamentos 
Industriais LTDA. 

Máquinas e equipamentos de 
uso específico. 

Rua Dom Aguirre 
438 

1º andar 
Parque Indal. 
Taquaral 

04671-390 
LO - 17/03/00; CADRI - 18/01/02, 
18/12/03, 06/01/05, 07/12/04; LO - 
21/02/07; CADRI - 01/07/08 
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K 
Semco Equipamentos 
de Refrigeração 
LTDA. 

 Rua Dom Aguirre 438 
Parque Indal. 
Taquaral 

04671-390 Alteração de Documento - 22/09/09 

L 
Semco Manutenção 
Volante LTDA. 

 Rua Dom Aguirre 
438 

sala 4 
Vila Sofia 04671-903 

Certificado de Dispensa de Licença - 
documentação incompleta - 13/11/09 

M 
Supergauss Produtos 
Magnéticos LTDA. 

Imãs (ferrites) empregados na 
fabricação de fechos 
magnéticos. 

Rua Dom Aguirre 607 
Parque Indal. 
Taquaral 

04671-390 
CADRI: 03/03/00, 10/06/02, 18/02/03, 
25/03/03, 04/09/08 e 03/12/09 em 
análise; LI - 28/12/07 

N 
Flexmag Produtos 
Magnéticos LTDA. 

Fabricação de produtos 
diversos. 

Rua Dom Aguirre 607 Vila Sofia 04671-390 LP, LI,  LO emitida 

O Tpi Molplastic LTDA. Artefatos de plásticos. Rua Dom Aguirre 458 Jardim Taquaral 04671-245 

LI - 03/07/02; LO - 15/08/02, 19/05/06, 
18/12/07, LP - 03/02/06; CADRI: (...), 
04/01/06, 04/08/08 (possui 13 Cadris 
no total) 

P 
A de Oliveira Souza 
Marcenaria - Me. 

Não licenciáveis, comércio. 
Rua Ministro Álvaro 
de Souza Lima 

63 Jardim Marajoara 04664-020 
Certificado de Dispensa de Licença - 
13/02/08. 

Q 
Editora Caminhoneiro 
LTDA. 

Edição e impressão de 
periódicos. 

Avenida Dr. Silva 
Melo 

45 Jardim Marajoara 04675-010 Certificado de Dispensa de Licença 

R 
Takano Editora 
Gráfica LTDA. 

Gráfica. 
Rua Doutor Silva 
Melo 

45 
Parque Ind. 
Taquaral 

04675-010 
LI - 1999; LO - 1999;  Possui 14 Cert. 
Mov. Resíduos Int. Amb.; LI 2002; LO 
2004 

S 
Centro Automotivo 
Avari de Campos 
LTDA. 

Combustíveis para veículos 
automotores (postos 
revendedores), comércio. 

Rua Dom Aguirre 40 Santo Amaro 04671-39 
LP e LI arquivada de 11/11/09; LP e LI 
em análise de 06/11/09 

T 
Posto Summer 
Derivados de Petróleo 
LTDA. 

Comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes. 

Av. Washington Luis 1490  04662-002 
LP - 07/05/07 (arquivada); LP - 
12/07/07; CADRI 30/05/07; LO - 
05/11/07 
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Assim, no Quadro 6 foram apontados os imóveis que apresentam potencial de 

contaminação e que estão cadastrados na Cetesb, bem como são relacionados os 

documentos obtidos - Licença de Instalação (LI), Licença Prévia (LP), Licença de 

Operação (LO), Certificado de Dispensa de documento, Certificado de Dispensa de 

Licença e Certificado de Aprovação – Destinação de Resíduos Indústrias (CADRI).  

Estes imóveis estão cartografados na Figura 19.  Ressalta-se que todos os imóveis 

relacionados no referido Quadro estão situados em pontos cujo fluxo da água 

subterrânea não pode atingir a área do Cemitério de Congonhas. 

Segue a Figura 19 que compila as informações do item anterior – Usos da água e as 

informações do presente item – Possíveis fontes de contaminação. 
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Figura 19 – Poços cadastrados no DAEE e possíveis fontes de contaminação 
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3.3.2 - Investigação Ambiental Confirmatória 

Os estudos realizados no processo de Avaliação Ambiental Preliminar (fev/2010), 

anteriormente apresentados, indicaram a necessidade de investigação ambiental 

confirmatória e, caso fosse identificada contaminação, a realização de investigação 

detalhada e eventual avaliação de risco em conformidade com a Decisão de Diretoria 

103/C/E da CETESB.  Assim, tal investigação foi realizada, conforme descrito a seguir. 

Partindo-se dos estudos realizados na fase preliminar de diagnóstico, na fase 

confirmatória avaliou-se o contexto geográfico da área estudada, no tocante à 

geomorfologia, hidrografia, clima e uso do solo, que foram a base para a avaliação da 

contaminação.  Especificamente quanto ao uso do solo, uma síntese será 

reapresentada a seguir e esta e as demais informações podem ser consultadas na 

íntegra nos tópicos anteriores do presente documento. 

Assim, relembrando, o levantamento do uso de solo considera a área de montante, por 

ser esta a faixa que potencialmente pode impactar as águas subterrâneas sob o 

cemitério e tem o traçado definido pelas principais vias: Av. Manuel dos Reis Araújo, 

Av. Interlagos, R. Marechal Bina Machado, R. Ministro Álvaro de Sousa Lima e R. 

Capitão Manuel de Freitas Novaes (Figura 20). 
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Figura 20 - Uso e ocupação do solo na área de montante do imóvel investigado. 

Os estudos de uso e ocupação do solo na área de montante do imóvel investigado 

foram desenvolvidos atentando-se para a identificação de potenciais receptores e 

emissores que podem estar expostos ou emitindo eventual contaminação do subsolo. 
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O zoneamento urbano atual está definido no Plano Diretor do Município de São Paulo 

(PMSP, 2004), e detalhado no Plano Regional Estratégico da subprefeitura Santo 

Amaro.  Os estudos realizados indicam que a área de montante se apresenta, em sua 

totalidade, como Zona Exclusivamente Residencial, do tipo ZER–1/05 não sendo 

constatada qualquer fonte potencial de contaminação. 

 

3.3.3. Áreas Contaminadas 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos para o processo de 

investigação ambiental confirmatória, as quais foram fundamentadas principalmente 

nos critérios técnicos e procedimentos estabelecidos nas normas e regulamentos 

ambientais em vigor, com destaque para: 

• CETESB/ GTZ (2001) – Manual de gerenciamento de áreas contaminadas; 

• NBR 13969 (ABNT, 1997) - Tanques sépticos – Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e 

operação; 

• NBR 14015 (2003) – Gestão ambiental – avaliação ambiental de locais e 

organizações (AALO); 

• NBR 15492 (ABNT, 2007) – Sondagens de reconhecimento para fins de qualidade 

ambiental – Procedimento; 

• NBR 15495 (ABNT, 2007) – Poços de monitoramento de águas subterrâneas em 

aqüíferos granulares: projeto e construção; 

• CETESB (1999) - Norma Técnica L1.040; 

• CETESB (2007) – Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007; 

• Resolução n°131 de 2009 do CADES/ PMSP; 

• Ministério da Saúde, 2004. “Estabelece os procedimentos e responsabilidades 

relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade, e dá outras providências” Portaria nº 518 de 2004; 
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• Governo do Estado de São Paulo, 1976. “...dispõe sobre a prevenção e o controle 

da poluição do meio ambiente.” Decreto do Estado de São Paulo nº 8468 de 1976; 

• Conama, 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Resolução Conama 

357 de 2005; 

• Conama, 2008. Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. Resolução 

Conama 396 de 2008; e 

• Conama, 2009. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo 

quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 

decorrência de atividades antrópicas. Resolução Conama 420 de 2009. 

 

Plano de amostragem 

O Plano de Amostragem foi definido em função das constatações do diagnóstico 

preliminar e, partindo-se deste, foram acrescentadas as seguintes avaliações 

adicionais: justificativa de localização dos pontos investigados; parâmetros analisados; 

valores de referência utilizados. 

 

 - Justificativa de localização dos pontos investigados 

No Quadro 7, a seguir, estão apresentados os dados dos pontos investigados, 

incluindo a identificação do ponto, a data da investigação e/ou coleta, as coordenadas 

UTM de localização dos pontos e a justificativa do ponto investigado. 

A escolha do posicionamento de cada ponto foi fundamentada nos seguintes aspectos: 

• Localizações das sepulturas atuais e projetadas; 

• Proximidade dos locais com maior vulnerabilidade de contaminação; e 
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• Características esperadas do subsolo, incluindo litologia e profundidade do nível 

da água subterrânea. 

 

Quadro 7 – Dados e justificativas dos pontos investigados 

Sondagem Data Etapa Localização/ 
Justificativa 

UTM - N 
(m) 

UTM - E 
(m) 

Profundidade 
da sondagem 

(m) 

Profundidade 
do NA (m) 

ST-1 mai/11 IAC 
Montante. 

7.382.644 328.233 9,20 7,80 

PM1 mai/11 IAC 7.382.842 328.036 11,80 9,62 

SP-03* dez/09 AAP 

Local onde existe 
suspeita de nível 

d’água subterrâneo 
raso. 

7.382.547 328.112 5,81 0,75 

SP-05* dez/09 AAP 7.382.523 328.175 5,45 1,74 

PM2 mai/11 IAC 7.382.584 328.138 3,90 1,68 

PM3 mai/11 IAC 7.382.561 328.214 4,80 3,04 

SP-01* dez/09 AAP 

Distribuição 
homogênea na área. 

7.382.650 327.753 5,45 seco 

SP-02* dez/09 AAP 7.382.527 327.794 7,45 3,84 

SP-04* dez/09 AAP 7.382.788 327.858 7,00 seco 

SP-06* dez/09 AAP 7.382.775 327.878 4,45 1,43 

PM4 mai/11 IAC 7.382.860 327.949 6,00 3,30 

PM5 mai/11 IAC 7.382.574 328.026 6,35 4,75 

PM6 mai/11 IAC 7.382.650 327.824 7,40 7,37 

ST-2 mai/11 IAC 7.382.692 328.309 2,50 0,83 

ST-3 mai/11 IAC 7.382.519 328.168 6,00 2,84 

ST-4 mai/11 IAC 7.382.613 327.949 12,10 seco 

ST-5 mai/11 IAC 7.382.764 327.872 5,20 3,69 

ST-6 mai/11 IAC 7.382.723 327.766 2,00 2,84 

ST-7 mai/11 IAC 7.382.640 327.784 2,80 0,22 

ST-8 mai/11 IAC 7.382.565 327.835 5,00 4,42 

ST-9  mai/11 IAC 7.382.570 327.969 8,50 7,03 

ST-10 mai/11 IAC 7.382.648 328.136 8,30 7,17 

ST-11 mai/11 IAC 7.382.786 327.836 3,10 2,60 

ST-12 mai/11 IAC 7.382.736 327.889 11,20 9,40 

ST-13A mai/11 IAC 7.382.597 327.860 1,50 seco 
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Sondagem Data Etapa Localização/ 
Justificativa 

UTM - N 
(m) 

UTM - E 
(m) 

Profundidade 
da sondagem 

(m) 

Profundidade 
do NA (m) 

ST-13B mai/11 IAC 7.382.596 327.862 7,00 seco 

AS-1* mai/11 IAC 

No córrego (sem 
denominação) a 

montante da área 
investigada. 

7.382.844 327.905 - - 

AS-2* mai/11 IAC 

No córrego (sem 
denominação) a 
jusante da área 

investigada. 

7.382.481 327.747 - - 

ES-1* mai/11 IAC 
Na caixa de inspeção 

do dreno das 
sepulturas. 

7.382.497 328.181 - - 

* Pontos cujas coordenadas foram levantadas através de GPS manual. 

 

- Parâmetros analisados 

Tendo em vista os objetivos do trabalho, a determinação dos parâmetros para a 

realização das análises foi fundamentada principalmente na Resolução Nº 131 – 

CADES/2009 de 10 de dezembro de 2009, que “Dispõe sobre a aprovação do Parecer 

Técnico 35/CADES/09 elaborado pela Comissão Especial de Estudos para definição de 

critérios para o Licenciamento Ambiental dos Cemitérios Existentes em abril de 2003 

no Município de São Paulo em face da Resolução CONAMA 402/08”, além de outros 

de interesse ambiental, tais como: 

• Resolução Nº 131 – CADES/2009: pH, condutividade, cor aparente, turbidez, 

sulfato, fosfato, cloreto, série nitrogenada, bactérias heterotróficas, coliformes 

totais, termotolerantes, Clostridium perfringens. 

• Outros parâmetros de interesse ambiental: OD (oxigênio dissolvido), Eh, DBO 

(demanda bioquímica de oxigênio), DQO (demanda química de oxigênio), 

sólidos sedimentáveis, sólidos não filtráveis totais, sólidos totais dissolvidos, 

temperatura, coliformes fecais e óleos e graxas. 
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- Valores de referência  

• Águas subterrâneas:  

o Portaria MS nº 518/04 que “Estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras 

providências” e 

o Resolução CONAMA 396/08 que “Dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências”. 

• Águas superficiais:  

o Artigo 16 da Resolução CONAMA Nº 357/05 que “Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências.” 

• Efluente (dreno das sepulturas):  

o NBR 13969/97 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, 

construção e operação (Tabela 5 – Valores para lançamento nas galerias 

de águas pluviais); 

o Artigo 18 do Decreto do Estado de São Paulo Nº 8.468/76 – “...que dispõe 

sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente.” e  

o Artigo 34 da Resolução CONAMA Nº 357/05 que “Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências.”  
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Sondagens para reconhecimento do subsolo e medição do nível d’água  

As sondagens para simples reconhecimento do subsolo e medição de NAs foram 

realizadas entre os dias 28 de abril e 05 de maio de 2011. 

Foram executadas 14 sondagens por meio de trado manual de 4” com profundidade 

entre 1,5m e 12,1m, identificadas como ST1 a ST13b, totalizando 84,4m perfurados. 

Durante a execução das sondagens foram realizadas descrições tátil-visuais do 

subsolo.  Na Figura 16 foram locadas as sondagens executadas para esta Investigação 

Ambiental Confirmatória e aquelas executadas quando da Avaliação Ambiental 

Preliminar. 

As sondagens a trado (STs e PMs) foram executadas com uso de trado concha de 4” e 

com uso parcial de bomba balde (ST-3, ST-12, PM2 e PM3), a partir do NA, quando o 

avanço com uso de trado concha se tornou inviável devido as características do 

subsolo. 

Todas as sondagens a trado foram executadas sem o uso de líquidos de perfuração e 

as amostras coletadas foram descritas táctil visual e olfativamente em conformidade 

com a NBR 15492 (ABNT, 2007). 

As amostras coletadas foram descritas táctil-visual e olfativamente em conformidade 

com a NBR 15492 (ABNT, 2007). Na Figura 21, a seguir, estão apresentados os perfis 

litológicos das sondagens realizadas. No Anexo 6  estão apresentados os boletins de 

sondagens (vide também os boletins de sondagens da Avaliação Ambiental Preliminar, 

no Anexo 2).  

No Quadro 8, a seguir, estão apresentados os dados das sondagens executadas. 
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Quadro 8 - Dados das sondagens executadas 

Sondagem Data Justificativa UTM - N 
(m) 

UTM - E 
(m) 

Profundidade 
da sondagem 

(m) 

Profundidade 
do NA (m) 

ST-1 mai/11 Montante. 7.382.644 328.233 9,20 7,80 
ST-2 mai/11 

Distribuição 
homogênea na área. 

7.382.692 328.309 2,50 0,83 
ST-3 mai/11 7.382.519 328.168 6,00 2,84 
ST-4 mai/11 7.382.613 327.949 12,10 seco 
ST-5 mai/11 7.382.764 327.872 5,20 3,69 
ST-6 mai/11 7.382.723 327.766 2,00 2,84 
ST-7 mai/11 7.382.640 327.784 2,80 0,22 
ST-8 mai/11 7.382.565 327.835 5,00 4,42 
ST-9  mai/11 7.382.570 327.969 8,50 7,03 
ST-10 mai/11 7.382.648 328.136 8,30 7,17 
ST-11 mai/11 7.382.786 327.836 3,10 2,60 
ST-12 mai/11 7.382.736 327.889 11,20 9,40 

ST-13A mai/11 7.382.597 327.860 1,50 seco 
ST-13B mai/11 7.382.596 327.862 7,00 seco 
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Figura 21 – Perfis Litológicos das sondagens 
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Sondagens para instalação de poços de monitoramento e amostragem de água 

subterrânea 

As sondagens para simples reconhecimento do subsolo, medição de NAs e instalação 

de poços de monitoramento foram realizadas entre os dias 29 de abril e 02 de maio de 

2011.  Foram executadas 6 sondagens por meio de trado manual de 4” com 

profundidade entre 3,9m e 11,8m, identificadas como PM1 a PM6, totalizando 40,25 m 

perfurados. Durante a execução das sondagens foram realizadas descrições tátil-

visuais do subsolo. 

A partir das sondagens a trado, foram instalados 6 PMs (Poços de Monitoramento) - 

PM1 a PM6 - para coleta de amostras de água subterrânea. Na Figura 16 estão 

locadas as sondagens executadas para instalação destes PMs. Os dados e os perfis 

construtivos dos PMs instalados estão apresentados no Quadro 9 e Figura 22, a seguir.  

 

Quadro 9 – Dados e perfis construtivos dos PMs instalados na área sob investigação 

PM Data Justificativa UTM-N 
(m) 

UTM-E 
(m) Filtro (m) Pré-filtro (m) Selo* (m) NA (m) 

01/06/11 Prof. (m) 

PM-01 mai/11 Montante. 7.382.842 328.036 8,80 - 11,80 8,50 - 11,80 0,30 - 8,50 9,62 11,14 

PM-02 abr/11 

Distribuição 
homogênea 

na área. 

7.382.584 328.138 0,90 - 3,90 0,70 - 3,90 0,10 - 0,70 1,68 3,78 

PM-03 abr/11 7.382.561 328.214 1,50 - 4,50 1,20 - 1,50 0,10 - 1,20 3,04 4,82 

PM-04 mai/11 7.382.860 327.949 3,00 - 6,00 2,50 - 6,00 0,30 - 2,50 3,30 6,38 

PM-05 abr/11 7.382.574 328.026 3,65 - 6,35 2,50 - 6,35 0,10 - 2,50 4,75 6,38 

PM-06 mai/11 7.382.650 327.824 4,40 - 7,40 4,00 - 7,40 0,60 - 4,00 7,37 8,06 

* = Selo de compactolit e calda bentonitica. 
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Figura 22 – Perfis litológicos das sondagens e construtivos dos Poços de Monitoramento 
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Coleta de amostras líquidas 

Entre 30/05 e 01/06/11 foram realizadas as coletas de 11 amostras líquidas, sendo: 

• 6 amostras de águas subterrâneas; 

• 2 amostras de controle (Branco de Equipamento e Duplicata); 

• 2 amostras de águas superficiais; e 

• 1 amostra de água de drenagem das sepulturas. 

 

No Anexo 7 estão apresentadas as cadeias de custódia das amostras líquidas.  

As amostras de águas subterrânea foram coletadas pelo método de baixa vazão, 

sendo conduzidas de acordo com as normas da USEPA: “Region I – Low Stress (Low 

Flow) Purging and Sampling Procedure for the Collection of Ground Water Samples 

From Monitoring Wells” e “Region II – Ground Water Sampling Procedure Low Stress 

(Low Flow) Purging and Sampling”, além das orientações do “Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas” da Cetesb, no capítulo de amostragem de 

água subterrânea, que é baseado na norma NBR 13895 (ABNT 1997). Seguem as 

principais etapas realizadas: 

• Medição do nível de água: foram medidos o nível estático da água subterrânea e 

a profundidade do poço. 

• Introdução lentamente da bomba de bexiga até a profundidade pré-determinada, 

de forma a prevenir distúrbios nos sedimentos possivelmente depositados. 

• Purga do poço: iniciou-se o bombeamento com a vazão mínima da bomba, 

medida por meio de uma proveta graduada que não ultrapassou os 250mL/min, 

visto que o objetivo incluiu a quantificação de compostos orgânicos voláteis nas 

amostras de água subterrânea. 

• Monitoramento do rebaixamento do nível de água, visando uma razão de fluxo 

estável, que resulta em um nível de água também estável. Este monitoramento 

foi efetuado aproximadamente a cada 5 minutos. 
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• Monitoramento de parâmetros indicadores: OD (oxigênio dissolvido) 

temperatura, pH e potencial redox (Eh) foram medidos a cada 5 min, através de 

uma célula de fluxo contínuo acoplada à mangueira de saída d’água do poço. 

Para turbidez considerou-se o aspecto visual da água completamente límpida e 

translúcida. Considerou-se estável e pronto para amostragem quando os 

parâmetros apresentaram 3 leituras iguais consecutivas, dentro dos seguintes 

intervalos de diferenças (Puls e Barcelona, 1996): ± 0,1 para pH; 3% para CE; 

10mV para Eh. 

• Coleta da amostra: após a estabilização dos parâmetros acima, a célula de fluxo 

foi desacoplada da mangueira de saída d’água do poço e as amostras foram 

coletadas diretamente nos frascos fornecidos pelo laboratório. 

• Ordem de amostragem: as amostras foram coletadas e acondicionadas de 

acordo com a ordem decrescente de sua susceptibilidade à volatização dos 

compostos orgânicos. 

• Procedimento de coleta: as amostras foram coletadas com uma vazão entre 100 

e 250mL/min, de forma que os frascos fossem preenchidos com o mínimo de 

turbulência. 

• Acondicionamento das amostras: as amostras foram coletadas em frascos 

apropriados e conservadas a temperaturas de até 6oC. 

• Descontaminação dos equipamentos não descartáveis: apenas a célula de fluxo 

foi descontaminada entre cada amostragem e os demais materiais utilizados 

(mangueiras, cabos, etc.) foram descartados. 

Nesta campanha de coleta de amostras apenas o PM6 apresentou-se como poço de 

monitoramento com baixa recarga, sendo necessária a aplicação do método de coleta 

com uso de bailer e tal situação foi anotada no campo observações das “Fichas de 

Amostragem de Água Subterrânea”, apresentadas no Anexo 8. 

No PM4 foi coletada uma amostra de água com aplicação do método de baixa vazão, 

entretanto a amostra coletada permaneceu turva mesmo após a estabilização dos 

parâmetros físico-químicos medidos em campo.  
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Levantamento topográfico 

Os trabalhos de campo referentes ao levantamento planialtimétrico dos pontos em 

estudo (STs, PMs e curso d’água - sem nome) foram realizados nos dias 12 e 19 de 

maio de 2011. Nesta etapa foram coletadas as coordenadas de localização e cota 

topográfica dos pontos de sondagem e do curso d’água pelo uso de um receptor GNSS 

da marca TecGeo, modelo GTR-G2, conhecido também, como GPS Geodésico. 

Este receptor permite coletar dados de latitude, longitude e altitude com precisão 

inferior a 1cm e é composto por 2 equipamentos que realizam simultaneamente a 

leitura dos sinais emitidos pelos satélites e comunicam-se via rádio, calculando as 

chamadas correções diferenciais e, posteriormente, obtendo o valor preciso da 

coordenada e da altitude.  No Quadro 10, a seguir, estão apresentados os dados 

planialtimétricos correspondente aos pontos em estudo. 

 

Quadro 10 – Dados planialtimétricos dos pontos em estudo 

STs/ Ponto UTM N/Y (m) UTM E/X (m) Cota topográfica (m) 

PM1 7382841,55 328036,42 765,85 

PM2 7382583,87 328138,03 749,58 

PM3 7382560,80 328214,02 750,31 

PM4 7382859,94 327949,21 755,53 

PM5 7382573,71 328026,37 755,33 

PM6 7382650,43 327824,26 756,27 

ST-1 7382644,12 328232,90 758,24 

ST-2 7382691,92 328309,17 754,81 

ST-3 7382519,35 328168,15 744,21 

ST-4 7382612,55 327949,45 762,41 

ST-5 7382764,21 327871,89 754,25 

ST-6 7382723,13 327765,68 747,02 

ST-7 7382639,82 327784,45 747,30 

ST-8 7382564,53 327835,37 751,63 

ST-9  7382569,87 327969,42 754,92 

ST-10 7382647,63 328136,34 758,84 
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ST-11 7382785,56 327835,96 748,38 

ST-12 7382736,33 327888,60 759,65 

ST-13A 7382597,44 327860,43 755,41 

ST-13B 7382596,34 327861,63 755,31 

 

Segue registro fotográfico ilustrativo das técnicas adotadas (Foto 63 a 74). 

  
Fotos 63 e 64 – Curso d’água a sudoeste da área. 
  

  
Foto 65 – Procedimento de controle de vazão 
com proveta graduada de 2L, durante a 
realização do ensaio SP-01. 

Foto 66 – Procedimento de controle de vazão 
com proveta graduada de 2L, durante a 
realização do ensaio SP-03. 
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Foto 67 – Execução de sondagem manual para 
instalação do PM5.  

Foto 68 – Execução de sondagem manual para 
instalação do PM3. 
 

  
Foto 69 – Execução de sondagem manual para 
instalação do PM1. 

Foto 70 – Execução de sondagem manual para 
leitura de NA - ST1. 
 

  
Foto 71 – Execução de sondagem manual para 
leitura de NA – ST9. 

Foto 72 – Execução de sondagem manual para 
leitura de NA – ST12. 
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Foto 73 – Instalação do PM5. Foto 74 – Instalação do PM2. 
 

 

Resultados obtidos 

� Solos 

Neste item estão avaliados os resultados obtidos tanto nas investigações do subsolo 

realizadas para Avaliação Ambiental Preliminar (tópico anterior) quanto da presente 

Investigação Ambiental Confirmatória. 

Na ocasião da Avaliação Ambiental Preliminar foram investigados 6 pontos de 

reconhecimento do subsolo, por meio das sondagens a percussão denominados SP-01 

a SP-06. Também foram utilizadas informações coletadas em furos de sondagens a 

trado executados pelos funcionários do cemitério (ST1 a ST12).  Para esta 

Investigação Ambiental Confirmatória foram definidos 20 pontos para investigação do 

subsolo, denominados ST1 a ST13b e PM1 a PM6. 

Os pontos investigados nas duas ocasiões estão locados na Figura 16 (apresentada 

anteriormente) e os boletins destas sondagens estão apresentados no Anexo 6.  Nas 

Figuras 21 e 22 estão os perfis litológicos e construtivos.  Já as seções geológicas das 

sondagens realizadas serão apresentadas a seguir, na Figura 23. 

.  
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Figura 23 – Seções Geológicas 
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No Quadro 11 são apresentados os dados das sondagens executadas. 

 

Quadro 11 – Dados das sondagens executadas 

Sondagem Data Etapa Localização/ 
Justificativa 

UTM - N 
(m) 

UTM - E 
(m) 

Profundidade 
da sondagem 

(m) 

Profundidade 
do NA (m) 

ST-1 mai/11 IAC 
Montante. 

7.382.644 328.233 9,20 7,80 

PM1 mai/11 IAC 7.382.842 328.036 11,80 9,62 
SP-03* dez/09 AAP Local onde 

existe 
suspeita de 
nível d’água 
subterrâneo 

raso. 

7.382.547 328.112 5,81 0,75 

SP-05* dez/09 AAP 7.382.523 328.175 5,45 1,74 

PM2 mai/11 IAC 7.382.584 328.138 3,90 1,68 

PM3 mai/11 IAC 7.382.561 328.214 4,80 3,04 

SP-01* dez/09 AAP 

Distribuição 
homogênea 

na área. 

7.382.650 327.753 5,45 seco 
SP-02* dez/09 AAP 7.382.527 327.794 7,45 3,84 
SP-04* dez/09 AAP 7.382.788 327.858 7,00 seco 
SP-06* dez/09 AAP 7.382.775 327.878 4,45 1,43 
PM4 mai/11 IAC 7.382.860 327.949 6,00 3,30 
PM5 mai/11 IAC 7.382.574 328.026 6,35 4,75 
PM6 mai/11 IAC 7.382.650 327.824 7,40 7,37 
ST-2 mai/11 IAC 7.382.692 328.309 2,50 0,83 
ST-3 mai/11 IAC 7.382.519 328.168 6,00 2,84 
ST-4 mai/11 IAC 7.382.613 327.949 12,10 seco 
ST-5 mai/11 IAC 7.382.764 327.872 5,20 3,69 
ST-6 mai/11 IAC 7.382.723 327.766 2,00 2,84 
ST-7 mai/11 IAC 7.382.640 327.784 2,80 0,22 
ST-8 mai/11 IAC 7.382.565 327.835 5,00 4,42 
ST-9  mai/11 IAC 7.382.570 327.969 8,50 7,03 
ST-10 mai/11 IAC 7.382.648 328.136 8,30 7,17 
ST-11 mai/11 IAC 7.382.786 327.836 3,10 2,60 
ST-12 mai/11 IAC 7.382.736 327.889 11,20 9,40 
ST-13A mai/11 IAC 7.382.597 327.860 1,50 seco 
ST-13B mai/11 IAC 7.382.596 327.862 7,00 seco 

AAP = Avaliação Ambiental Preliminar; IAC = Investigação Ambiental Confirmatória; (*) = Pontos levantados com uso de GPS manual. 

 

As sondagens realizadas perfuraram solos representativos das seguintes unidades 

geológicas: aterros, aluviões e sedimentos da Formação São Paulo. 

O Quadro 12 reúne as principais informações obtidas em campo através das 

sondagens a percussão, a trado, ensaios de infiltração (constantes da avaliação 

Ambiental Preliminar) e Slugs Tests. 
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Quadro 12 - Informações obtidas com as sondagens e realização dos ensaios de permeabilidade 

Ponto SP-1 SP-2 SP-3 SP-4 SP-5 SP-6 PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5 PM-6 ST-1 

Profundidade do furo (m)* 5,45 7,45 5,81 7,00 5,45 4,45 11,80 3,90 4,80 6,00 6,35 7,40 9,20 

Data de execução dez/09 dez/09 dez/09 dez/09 dez/09 dez/09 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 

Etapa dos trabalhos AAP AAP AAP AAP AAP AAP IAC IAC IAC IAC IAC IAC IAC 

Unidade geológica aterro aterro aterro TQa TQa TQa TQa Aluvião TQa TQa TQa TQa TQa 

Trecho ensaiado (m) 0,5 a 1,5 1,0 – 1,9 2,0 a 3,0 * - 2,0 - 3,0 * - * - *- *- *- *- *- *- 

Síntese da descrição litológica 
do solo 

Argila 
siltosa, com 
pedregulhos 

(médios), 
vermelha e 
amarela. 

Argila 
pouco 

siltosa, com 
pedregulhos 

e mica, 
marrom. 

Argila 
arenosa, 
marrom e 
amarela. 

Argila 
arenosa, 
marrom. 

Argila bem  
arenosa, 

pouco 
siltosa 

vermelha. 

Argila 
siltosa, 
pouco 

arenosa,  
vermelho 
claro e 
cinza. 

Areia fina 
a grossa, 

pouco 
argilosa, 
marrom 

amarelado. 

Areia fina e 
argila 

orgânica 
preta. 

Agila 
arenosa, 

dura, 
marrom, 
cinza e 
roxo. 

Argila e 
Areia 

siltosa, 
marrom e 

cinza. 

Argila e 
Areia 

(média a 
grossa) 
siltosa, 

marrom e 
amarelo. 

Argila e 
Areia 
(fina a 

grossa) 
siltosa, 

marrom, 
cinza e 

amarelo. 

Argila e Areia  
(fina a 

grossa), 
marrom 

avermelhado. 

Profundidade do NA (m) seco 3,84 0,75 seco 1,74 1,43 9,62 1,68 3,04 3,30 4,75 7,37 7,80 

Vazão (Q) (cm³/s) 2,22E-04 3,75E-04 4,58E-07 * - 7,67E-01 * - * - * - * - * - * - * - * - 

Ensaio de Permeabilidade - (K) 
(cm/s) 5,00E-09 8,00E-09 5,00E-09 * - 8,00E-06 * - * - * - * - * - * - * - * - 

Ensaios hidráulicos de 
recuperação - Slugs Tests - (K) 
(cm/s) 

* - * - * - * - * - * - * - 1,09E-03 4,23E-03 1,67E-04 5,13E-03 * - * - 
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Profundidade do furo (m)* 2,50 6,00 12,10 5,20 2,00 2,80 5,00 8,50 8,30 3,10 11,20 1,50 7,00 

Data de execução mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 mai/11 

Etapa dos trabalhos IAC IAC IAC IAC IAC IAC IAC IAC IAC IAC IAC IAC IAC 

Unidade geológica TQa Aluvião TQa TQa TQa TQa TQa TQa TQa Aterro TQa TQa TQa 

Trecho ensaiado (m) *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- 

Sintese da descrição litológica 
do solo 

Areia média 
e Argila 
pouco 
siltosa, 

marrom e 
cinza. 

Argila silto 
arenosa 

marrom e 
Argila 

orgânica 
preta. 

Argila 
siltosa e 

Areia (fina 
a grossa), 
marrom e 

cinza. 

Argila 
siltosa 
dura e 
Argila 

arenosa 
fina, 

marrom, 
cinza e 
amarelo 
escuro. 

Argila dura, 
silto-

arenosa, 
marrom, 
cinza e 
roxo. 

Argila 
arenosa 
(areia 
fina a 

grossa) 
pouco 
siltosa, 
marrom 
e cinza. 

Argila dura 
pouco 

siltosa e 
Areia 

(média a 
grossa) 
marrom, 
cinza e 

amarelo. 

Argila dura 
pouco 

siltosa e 
Areia (fina 
a grossa) 

pouco 
siltosa, 
cinza, 

marrom, 
roxo e 

amarelo 
escuro. 

Argila 
arenosa 

(areia fina 
a grossa), 
marrom e 

cinza 
escuro. 

Argila 
siltosa com 
entulhos, 
marrom. 

Argila  e 
Areia (fina 
a média), 
marrom, 
cinza e 
roxo. 

Silte 
arenoso 
(areia 

média), 
marrom. 

Silte pouco 
argiloso e 

Areia (fina a 
grossa), 
marrom, 

cinza, roxo e 
amarelo. 

Profundidade do NA (m) 0,83 2,84 seco 3,69 2,84 0,22 4,42 7,03 7,17 2,60 9,40 seco seco 

Vazão (Q) (cm³/s) * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 

Ensaio de Permeabilidade - (K) 
(cm/s) * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 

Ensaios hidráulicos de 
recuperação - Slugs Tests - (K) 
(cm/s) 

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 

AAP = Avaliação Ambiental Preliminar; IAC = Investigação Ambiental Confirmatória; (*) = Ensaio não realizado. 
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Conforme apresentado no Quadro 12, as permeabilidades medidas nos ensaios de 

permeabilidade variaram entre 5E-9 e 8E-9cm/s no aterro.  Em solos da Formação São 

Paulo, a permeabilidade medida foi de 8E-6cm/s. Em SP-4 não foi possível a 

realização de ensaio devido à elevada perda de água e em SP6 ocorreu artesianismo 

que impossibilitou a realização do ensaio.  A baixa permeabilidade medida no aterro se 

deve provavelmente a elevada compactação executada para instalação dos aterros. 

As permeabilidades medidas nos solos da Formação São Paulo, por meio de ensaios 

hidráulicos de recuperação (Slugs Tests), variaram entre 1,67E-04 e 1,09E-03cm/s.  Os 

testes hidráulicos estão apresentados no Anexo 10. 

Estes resultados indicam que a permeabilidade medida na área do Cemitério está 

dentro dos valores preconizados pela CETESB em L 1.040 (CETESB, 1999) que é 

entre 10-3 e 10-7cm/s. 

 

� Águas subterrâneas 

Neste item é apresentada a caracterização hidrogeológica da área investigada e as 

considerações sobre os resultados das análises químicas e físico-químicas das 

amostras de água subterrânea. 

- Mapa potenciométrico 

As águas subterrâneas percolam sedimentos da Formação São Paulo (TQa). A 

potenciometria destas águas foi elaborada com base em leituras dos níveis estáticos 

dos poços de monitoramento realizada em 01/06/11. 

O Quadro 13 apresenta as coordenadas, cotas topográficas, níveis d’água, cotas dos 

níveis d’água e geologia e litologia da seção filtrante correspondente de cada poço de 

monitoramento utilizado na elaboração do mapa potenciométrico. 
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Quadro 13 - Dados utilizados na elaboração do mapa potenciométrico 

ST/ Ponto UTM N/Y (m) UTM E/X (m) Cota topográfica (m) Prof. da sondagem (m) NA (m) 01/06/11 Cota do NA (m) Litologia da seção filtrante Geologia 

PM1 7.382.841,6 328.036,4 765,8 11,80 9,62 756,2 Areia fina a grossa, pouco 
argilosa, marrom amarelado. TQa 

PM2 7.382.583,9 328.138,0 749,6 3,90 1,68 747,9 Areia fina e argila orgânica preta. Aluvião 

PM3 7.382.560,8 328.214,0 750,3 4,80 3,04 747,3 Agila arenosa, dura, marrom, 
cinza e roxo. TQa 

PM4 7.382.859,9 327.949,2 755,5 6,00 3,12 752,4 Argila e Areia siltosa, marrom e 
cinza. TQa 

PM5 7.382.573,7 328.026,4 755,3 6,35 4,75 750,6 Argila e Areia (média a grossa) 
siltosa, marrom e amarelo. 

TQa 

PM6 7.382.650,4 327.824,3 756,3 7,40 7,37 748,9 Argila e Areia (fina a grossa) 
siltosa, marrom, cinza e amarelo. TQa 

ST-1 7.382.644,1 328.232,9 758,2 9,20 7,80 750,4 Argila e Areia  (fina a grossa), 
marrom avermelhado. TQa 

ST-2 7.382.691,9 328.309,2 754,8 2,50 0,62 754,2 Areia média e Argila pouco 
siltosa, marrom e cinza. TQa 

ST-3 7.382.519,4 328.168,1 744,2 6,00 2,84 741,4 Argila silto arenosa marrom e 
Argila orgânica preta. Aluvião 

ST-5 7.382.764,2 327.871,9 754,3 5,20 3,42 750,8 
Argila siltosa dura e Argila 

arenosa fina, marrom, cinza e 
amarelo escuro. 

TQa 

ST-7 7.382.639,8 327.784,4 747,3 2,80 0,22 747,1 
Argila arenosa (areia fina a 

grossa) pouco siltosa, marrom e 
cinza. 

TQa 
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ST/ Ponto UTM N/Y (m) UTM E/X (m) Cota topográfica (m) Prof. da sondagem (m) NA (m) 01/06/11 Cota do NA (m) Litologia da seção filtrante Geologia 

ST-8 7.382.564,5 327.835,4 751,6 5,00 4,42 747,2 
Argila dura pouco siltosa e Areia 

(média a grossa) marrom, cinza e 
amarelo. 

TQa 

ST-9 7.382.569,9 327.969,4 754,9 8,50 7,03 747,9 

Argila dura pouco siltosa e Areia 
(fina a grossa) pouco siltosa, 

cinza, marrom, roxo e amarelo 
escuro. 

TQa 

ST-10 7.382.647,6 328.136,3 758,8 8,30 7,17 751,7 Argila arenosa (areia fina a 
grossa), marrom e cinza escuro. 

TQa 

ST-11 7.382.785,6 327.836,0 748,4 3,10 1,64 746,7 Argila siltosa com entulhos, 
marrom. Aterro 

ST-12 7.382.736,3 327.888,6 759,7 11,20 9,40 750,3 Argila  e Areia (fina a média), 
marrom, cinza e roxo. TQa 

Córrego 1 7.382.895,4 327.960,3 741,6 - 0,0 741,6 - - 

Córrego 2 7.382.862,2 327.909,2 741,4 - 0,0 741,4 - - 

Córrego 3 7.382.808,3 327.836,7 741,2 - 0,0 741,2 - - 

Córrego 4 7.382.748,5 327.800,2 741,0 - 0,0 741,0 - - 

Córrego 5 7.382.661,6 327.760,7 740,8 - 0,0 740,8 - - 

Córrego 6 7.382.590,4 327.763,1 740,6 - 0,0 740,6 - - 

Córrego 7 7.382.524,0 327.786,3 740,5 - 0,0 740,5 - - 

(-) = Não se aplica; TQa = Formação São Paulo. 
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O mapa potenciométrico com a indicação do sentido do fluxo das águas subterrâneas 

está apresentado na Figura 24. Conforme mostra a referida Figura, as águas 

subterrâneas locais percolam por 2 

 sentidos predominantes: 

• No sentido sudeste da área do Cemitério Congonhas, em direção ao córrego 

sem denominação; e 

• No sentido leste da área do Cemitério Congonhas, em direção ao córrego 

canalizado, sob a Rua Ministro Álvaro de Souza Lima. 
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Figura 24 – Mapa Potenciométrico 
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Mapa de isoprofundidades de nível d’água em relação ao fundo das sepulturas 

A Figura 25 apresenta o Mapa de isoprofundidades do nível d’água da área do 

Cemitério.  Para cada faixa de profundidade de nível d’água estão apresentadas, nesta 

figura, recomendações para movimentação de solo (corte e aterro), fundamentadas na 

orientação apresentada na Resolução CADES Nº 131/2009 que indica que o nível mais 

alto do lençol freático deve estar a uma distância mínima de 1,5m abaixo do nível 

inferior das sepulturas. 

Ressalva-se que esta mesma Resolução considera que distâncias inferiores são 

aceitáveis, condicionadas a estudos geológicos e hidrogeológicos, fundamentados em 

conjunto com a tecnologia de sepultamento empregada, os quais demonstrem existir 

uma condição equivalente de segurança, por ser o subsolo extremamente favorável à 

atenuação dos contaminantes, em função de sua granulometria, umidade e condição 

de aeração, bem como pelas condições do projeto. 

O mapa de isoprofundidades de nível d’água subterrânea indica a presença de apenas 

uma faixa, localizada no setor sul da área de sepultamento, onde a posição do nível 

d’água está a menos de 1,5m da base das sepulturas existentes. Nesta faixa foram 

instalados os PMs 02 e 03 com objetivo de verificar se esta situação está impactando o 

lençol freático. 
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Figura 25 – Mapa das isoprofundidades de níveis da água subterrânea 
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Qualidade das águas subterrâneas 

No total foram analisadas 8 amostras de água subterrânea, considerando a amostra 

PM2D (duplicata do PM2), e a amostra de branco de equipamento (PM5-BE). As 

amostras foram enviadas ao laboratório (Controle Analítico) para análises químicas 

laboratoriais. No Quadro 14 estão apresentados os resultados sumarizados das 

amostras de água subterrânea. Os laudos laboratoriais, contendo os resultados na 

íntegra, estão apresentados no Anexo 9. 

 

Quadro 14 - Resultados das leituras de campo (parâmetros físico-químicos) e sumário 

das análises laboratoriais das amostras de água subterrânea 

Parâmetro 
Unidad

e LQ 
Conama 
396/08 

Portaria 
518/04 

Amostra 

Data 

PM-01 PM-02 PM-03 PM-04 PM-05 PM-06 

30/05/11 31/05/11 31/05/11 30/05/11 31/05/11 
30/05/1

1 
Hora 09:50 11:50 10:35 11:35 09:15 14:15 

OD (campo) PPM         5,13 1,35 2,90 3,55 2,75 4,80 

pH (campo) -         6,30 6,12 6,45 6,13 6,70 5,91 

Temperatura  
(campo) ºC         19,90 22,70 22,00 21,60 21,50 22,90 

CE (campo) mS/cm         78,00 198,00 76,00 260,00 121,00 331,00 

ORP - 
Potencial de 
Redução da 
Oxidação 
(campo) 

mV         301,00 145,00 298,00 -0,82 307,00 -0,72 

NA (campo) m         9,60 1,60 3,03 3,28 4,75 7,33 

Prof. da 
sepultura 

m       
  

2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

Cota da 
superfície da 
sepultura - cota 
da boca do 
poço 

m       

  

-0,50 0,50 0,00 5,00 1,00 0,50 

NA em relação 
a superfície do 
terreno 

m       
  

9,62 1,68 3,04 3,30 4,75 7,37 

Aparência da 
água durante a 
amostragem 

-       
  

Transpa-
rente 

Transpa-
rente 

Transpa-
rente 

Turva Transpa-
rente 

Turva 

pH UpH 0,01   
6,00 a 
9,50   4,83 6,12 5,04 6,04 5,34 4,82 

DBO (5dias, mg 2,00   -   <2,00 <2,00 11 13 14 10 
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20°C) O2/L 

DQO mg 
O2/L 10,0   -   18 <10,0 29 40 33 28 

Sólidos 
Sedimentáveis mL/L 0,10   -   <0,100 <0,100 <0,100 4,8 <0,100 9 

Sólidos Totais 
Dissolvidos - STD 

mg/L 20,0 1.000 1.000 
  

46 240 54 160 120 37 

Temp. Amostra °C -   -   19,9 22,7 22 21,6 21,5 22,9 

Óleos e Graxas 
(Subst. sól. em 
Hexano) 

mg/L 20,0   - 
  

60,4 <20,0 <20,0 273 <20,0 62,6 

Nitrogênio 
Albuminóide 
(Orgânico) 

mg/L 0,10   - 
  

0,13 0,17 0,37 1,10 <0,100 0,15 

Nitrogênio 
Amoniacal 

mg/L N-
NH3 0,05   -   0,385 <0,050 0,315 1,08 <0,050 0,315 

Nitrogênio 
Kjeldahl 

mg/L N 2,00   - 
  

<2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 

Nitrogênio Nitrato 
(Água) 

mg/L N-
NO3 

0,10   10,0 
  

3,62 3,06 <0,100 <0,100 <0,100 1,07 

Nitrogênio Nitrito 
(Água) 

mg/L N-
NO2 0,10 1,00 1,00   <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

Nitrogênio Total mg/L N 2,00   -   4,36 3,06 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 

Fosfatos (Água) mg/L 1,00   -   <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

Condutividade µS/cm 1,50   -   88,5 387 103 345 192 86,2 

Cor aparente 
mg/L Pt-

Co 5,00   15,00   197 381 165 4.650 7,00 5.700 

Sulfatos (Água) mg/L 0,56   250   <0,560 48,2 7,02 52,8 28,2 <0,560 

Cloreto (Água) mg/L 0,60   250   9,28 5,76 9,2 8,05 5,97 1,75 

Contagem Padrão 
de Bactérias 
(Heterotróficas) 

UFC/mL 1,00   500 
  

4.700 2.800 2.400 >5700 >5700 >5700 

Turbidez NTU 1,00   5,0   15,7 45,4 26 445 1,85 735 

Coliformes Totais 
UFC/100

mL 1,00   
Ausênci

a em 
100ml   

36 740 610 87 720 4.000 

Coliformes 
Termotolerantes 

UFC/100
mL 

1,00 Ausência 
em 100ml 

Ausênci
a em 
100ml   

<1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 640 

Clostridium 
Perfringens 

NMP/10
0ML 

1,80     
  

<1,80 <1,80 <1,80 200 <1,80 68 

* = Inferior ao mínimo estipulado pela Resolução 131 do CADES que é de 1,50 m. ; LQ = Limite de quantificação. 
 

 Valores superiores e/ou que não se enquadram aos valores de referência adotados (Conama 396/08 e Portaria 518/04 
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Do Quadro 14 tem-se que: 
 

1. As características construtivas dos PM-01, PM-02, PM-03 e PM-05 

possibilitaram obtenção de amostras representativas dos aqüíferos, haja vista a 

ausência de sedimentos oriundos do subsolo depositados no fundo destes 

poços. 

2. Em PM-04 e PM-06 foi constatada, durante as amostragens, significativa 

presença de sedimentos no interior dos poços, o que se devem a problemas 

construtivos dos poços. Os valores de turbidez, cor aparente e sólidos 

sedimentáveis indicados pelas análises laboratoriais confirmam a presença de 

sedimentos nas amostras coletadas. Desta maneira, os resultados destes poços 

devem ser avaliados com ressalvas, uma vez que não representam totalmente a 

realidade biogeoquímica do aqüífero local. 

3. As leituras de Oxigênio Dissolvido (OD) nas águas subterrâneas apresentaram 

variação entre 1,35ppm e 5,13ppm, com média de 3,41ppm.  

4. Os pHs medidos em campo e em laboratório variaram entre 4,8 e 6,7, indicando 

a presença de águas relativamente ácidas. Nos PMs 01, 03, 05 e 06 os valores 

de pH medidos no laboratório estão desconformes com aqueles estabelecidos 

pela portaria do Ministério da Saúde 518 de 2004. Destaca-se, entretanto que 

estes valores são considerados dentro da faixa da normalidade para águas 

subterrâneas e que um dos menores valores de pH foi encontrado em PM-01, o 

qual não sofre quaisquer influências do Cemitério, como apresentado no mapa 

potenciométrico. 

5. Os valores de temperatura (19,9°C a 22,9°C) medidos variam dentro da faixa de 

normalidade se comparados aos valores comumente identificados nas águas 

subterrâneas. 

6. Os valores de Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) variaram entre 37mg/L e 

240mg/L, concentrações inferiores aos valores limites considerados. O maior 

teor, encontrado em PM-02, está provavelmente relacionado à presença de 
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matéria orgânica do sedimento aluvionar que ocorre na seção filtrante deste 

poço. 

7. Óleos e graxas foram detectados em PM-01, PM-04 e PM-06. Em PM-01 a 

presença deste parâmetro não está relacionada ao Cemitério uma vez que se 

trata de um poço que recebe águas de montante. Em PM-04 e 06 a presença de 

óleos e graxas provavelmente está relacionada aos sedimentos que 

compuseram as amostras analisadas. 

8. Nitrato foi detectado nos PMs 01, 02 e 06 sempre em concentrações inferiores 

aos valores limites considerados.  

9. Sulfatos foram detectados nos PMs 02, 03, 04 e 05 sempre em concentrações 

inferiores aos valores limites considerados. 

10. Cloretos foram detectados em todas as amostras sempre em concentrações 

inferiores aos valores limites considerados. 

11. A Contagem Padrão de Bactérias detectou concentrações superiores aos 

valores limites considerados em todas as amostras analisadas. Uma das 

maiores concentrações encontradas é a do PM-01, indicando que a presença 

destes organismos não está necessariamente relacionada com as atividades do 

Cemitério.  

12. Coliformes totais foram detectados em todas as amostras coletadas em 

concentrações superiores aos valores limites considerados, incluindo o PM-01 

(poço de montante). 

13. Coliformes termotolerantes foram detectados apenas em PM-06 e 

provavelmente estão associados à presença de sedimentos na amostra 

analisada. 

14. Clostridium Perfringens foram detectados em PM-04 e 06 e também estão 

provavelmente associados à presença de sedimentos nas amostras analisadas. 
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Conforme exposto, as águas subterrâneas rasas analisadas não são apropriadas ao 

consumo humano sem tratamento prévio.  

Entretanto, os resultados obtidos não indicam que as atividades do Cemitério 

promoveram alterações na qualidade dessas águas nos pontos investigados. Essa 

afirmação é reforçada pela constatação de que nos PMs com nível da água 

subterrânea localizado a distância menor que 1,5m do nível inferior das sepulturas 

(PMs 02 e 03) não foram encontradas condições biogeoquímicas significativamente 

distintas daquelas encontradas nos demais PMs, incluindo o PM-01 (poço de 

montante).  

 

Qualidade das águas do dreno das sepulturas 

Na região onde o nível da água subterrânea é mais raso que 1,5m em relação ao fundo 

da sepultura, foi instalado um dreno que verte para as galerias de águas pluviais 

localizadas na Rua Ministro Álvaro de Souza Lima.  Assim, foi coletada uma amostra 

na caixa de inspeção desse dreno.  O ponto de coleta desta amostra (denominada ES-

01) está localizado na Figura 16, apresentada anteriormente. No Quadro 15, a seguir, 

estão apresentados os resultados das análises laboratoriais da amostra ES-01. 

 

Quadro 15 – Resultados das leituras dos parâmetros físico-químicos e análises 

laboratoriais 

Ensaio/ Parâmetro Unidade LQ 
NBR 

13969/97 
Decreto 
8468/76 

Conama 357/05 
Art. 34 

Amostra 

ES-01 

01/06/11 

12:00 

OD (campo) ppm 
 

>1 
  

2,2 

pH (campo) - 
  

6 a 9 5 a 9 5,92 

Temperatura (campo) ºC 
 

40 40 40 22,1 

CE (campo) mS/cm 
    

199 

ORP (campo) mV 
    

-0,79 

pH UpH 0,01 
  

5 a 9 6,34 
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Ensaio/ Parâmetro Unidade LQ NBR 
13969/97 

Decreto 
8468/76 

Conama 357/05 
Art. 34 

Amostra 

ES-01 

01/06/11 

12:00 

DBO (5dias, 20°C) mg O2/L 2 60 60 
 

9,00 

DQO mL/L 10 150 
  

26,00 

Sólidos Sedimentáveis mg/L <0,100 <0,5 1,00 1 <0,100 

Sólidos Totais Dissolvidos - 
STD ºC 20 

   
188 

Temp. Amostra mg/L --  40 40 40 - 

Óleos e Graxas (Subst. sól. 
em Hexano) mg/L 20 50,0 

 
70 <20,0 

Nitrogênio Albuminóide mg/L N-NH3 0,1 
   

<0,100 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N  0,05 5,00 
 

20 2,35 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L N-NO3 2 
   

3,99 

Nitrogênio Nitrato mg/L N-NO2 0,1 
   

2,60 

Nitrogênio Nitrito mg/L N 0,1 
   

<0,100  

Nitrogênio Total mg/L 2 
   

6,60 

Fosfatos (Água) µS/cm 1 1,00 
  

<1,00 

Condutividade mg/L Pt-Co 1,5 
   

312 

Cor aparente mg/L 5 
   

21,00 

Sulfatos (Água) mg/L 0,56 
   

15,9 

Cloreto (Água) mg/L 0,6 
   

7,56 

Contagem Padrão de 
Bactérias (Heterotróficas) 

UFC/mL 1 
   

5400 

Turbidez  NTU 1 
   

3,30 

Coliformes Totais UFC/100mL 1 
   

3200 

Coliformes Termotolerantes UFC/100mL 1 
   

2600 

Clostridium Perfringens NMP/100mL 1,8 
   

<1,80 
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Todos os resultados apresentados no Quadro 15 indicam que o efluente está em 

conformidade com a legislação pertinente para lançamento em galeria cujas águas são 

destinadas a cursos d’água Classe 3, exceto a medição de pH realizada em campo, no 

momento da amostragem, que encontrava-se pouco abaixo do preconizado pela 

Resolução Conama Nº 357 de 2005 – Art. 34; entretanto, se enquadra nos valores 

estipulados pelo Decreto Estadual Nº 8468 de 1976. 

 

� Águas superficiais 

Com base nas informações bibliográficas, investigações de campo e análises 

laboratoriais são apresentados os resultados da investigação das águas superficiais do 

córrego (sem denominação) localizado a leste da área do Cemitério.  A localização dos 

pontos de amostragem escolhidos é ilustrada na Figura 16. 

Os resultados das medições dos parâmetros físico–químicos efetuadas em campo e os 

resultados sumarizados das análises laboratoriais estão apresentados no Quadro 16, 

onde também são apresentados, para efeito de comparação, os valores de referência 

preconizados pela Resolução Conama Nº 357/05 – Art. 16, referente a cursos d’água 

Classe 3. Os laudos laboratoriais contendo os resultados na íntegra, referentes às 

análises realizadas, estão apresentados no Anexo 9. 
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Quadro 16 – Resultados sumarizados dos parâmetros físico-químicos e análises 

laboratoriais 

Ensaio/ Parâmetro Unidade LQ Conama 
357/05 Art. 16 

Amostra 

AS-01 AS-2 

01/06/11 01/06/11 

11:00 11:30 

OD (campo) ppm - 
 

2,82 3,66 

pH (campo) - - 
 

4,78 5,20 

Temperatura (campo) ºC - 
 

20,4 22,0 

CE (campo) m/cm - 
 

271 241 

ORP (campo) mV - 
 

352 291 

pH UpH 0,01 6 a 9 7,18 7,22 

DBO (5dias, 20°C) mg O2/L 2 10,00 122 240 

DQO mL/L 10 
 

219 356 

Sólidos Sedimentáveis mg/L <0,100 
 

6,00 2,00 

Sólidos Totais Dissolvidos - STD ºC 20 500 225 405 

Temp. Amostra mg/L --  
 

- - 

Óleos e Graxas (Subst. sól. em Hexano) mg/L 20 Virt. Ausentes 41,8 58,8 

Nitrogênio Albuminóide mg/L N-NH3 0,1 
 

5,04 4,34 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N  0,05 

5,6 mg/L N, 
para 7,5 a 8,0 -  

1,0 mg/L N, 
para pH > 8,5 

8,81 7,97 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L N-NO3 2 
 

14,8 16,78 

Nitrogênio Nitrato mg/L N-NO2 0,1 10,00 0,534 1,24 

Nitrogênio Nitrito mg/L N 0,1 1,00 <0,100 <0,100 

Nitrogênio Total mg/L 2 2,18 15,3 18,00 

Fosfatos (Água) µS/cm 1 
 

<1,00 2,53 

Condutividade mg/L Pt-Co 1,5 
 

297 683 

Cor aparente mg/L 5 
 

256 730 

Sulfatos (Água) mg/L 0,56 250 4,07 78,8 

Cloreto (Água) mg/L 0,6 250 16,6 44,1 

Contagem Padrão de Bactérias 
(Heterotróficas) UFC/mL 1  

>5700 >5700 

Turbidez  NTU 1 100 44,3 67,3 

Coliformes Totais UFC/100mL 1 
 

3300 4200 

Coliformes Termotolerantes UFC/100mL 1 2500 p/ 100 ml 2900 3100 

Clostridium Perfringens NMP/100mL 1,8 20 140 
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A comparação entre os resultados laboratoriais e os valores estabelecidos pela 

Resolução Conama Nº 357/05 – Art. 16, permite observar que os parâmetros Óleos e 

Graxas e Coliformes Termotolerantes foram detectados em concentrações superiores 

ao preconizado. Entretanto, foram detectadas concentrações superiores nas 2 

amostras coletadas (AS-1 – de montante) e (AS-2 – de jusante). 

Os valores detectados na amostra de montante, apesar de serem inferiores aos 

detectados na amostra de jusante, estão acima dos valores preconizados pela 

Resolução Conama Nº 357/05. O aumento dessas concentrações pode ter relação com 

as águas pluviais oriundas do Cemitério e dos condomínios instalados na margem 

oposta a este curso d’água, onde são visíveis diversas tubulações de lançamento.   

Dessa maneira, com base na análise dos resultados apresentados no Quadro 16 e 

observações de campo, não é possível afirmar que o curso d’água avaliado está sendo 

impactado pelas atividades do Cemitério. 

 

� Garantia e controle de qualidade (QA/QC) das análises laboratoriais 

das amostras líquidas 

Foram adotados procedimentos de controle de qualidade (Quality Assurance – QA e 

Quality Control - QC) das amostragens realizadas. Os procedimentos e práticas da 

QA/QC são aqueles que auxiliam na validação de dados de campo e de laboratório. 

Os itens abaixo descrevem os procedimentos de QA/QC adotados durante este 

trabalho de investigação. As análises laboratoriais foram realizadas em atendimento 

ABNT ISSO/IEC 17025/2005. Os laudos laboratoriais referentes aos controles estão 

apresentados no Anexo 9. 

 

Branco de Equipamento 

Uma amostra de água deionizada foi coletada a partir do seu recipiente de origem. A 

coleta do branco de equipamento é realizada com os mesmos critérios de uma 

amostragem de água subterrânea e tem como objetivo identificar eventuais falhas no 

processo de amostragem, tais como limpeza incorreta de equipamentos, falha na 
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substituição de mangueiras e demais itens descartáveis, etc. A amostra PM5-BE foi 

enviada para análises laboratoriais, as quais constataram os seguintes parâmetros: 

Contagem Padrão de Bactérias (Heterotróficas) - 1000 UFC/ ml e Coliformes Totais – 

850 UFC/100 ml.  Os parâmetros detectados são comuns e podem estar associados a 

diversos fatores, desde a limpeza dos equipamentos, característica da água deionizada 

e ambiente onde foram realizadas as coletas. 
 

Duplicata 

Foi coletada 1 amostra em duplicidade a partir do PM2 (duplicata: PM2-D). Os 

resultados estão apresentados no Quadro 17. 
 

Quadro 17 - Amostra duplicada e comparação 

Parâmetro Unidade LQ Conama 
396/08 

Portaria 
518/04 

Amostra 
PM2 PM2-D 

Média 
 

Desvio 
 Data         31/05/11 31/05/11 

Hora         11:50 13:00 

pH UpH 0,01   6,00 a 9,50 6,12 6,10 6,11 0,33% 

DBO (5dias, 20°C) mg O2/L 2,00   - <2,00 12,00 12,00   
DQO mg O2/L 10,0   - <10,0 34,00 34,00   
Sólidos Sedimentáveis mL/L 0,10   - <0,100 <0,100     
Sólidos Totais Dissolvidos - STD mg/L 20,0 1.000 1.000 240 218 229,00 9,61% 
Temp. Amostra °C -   - 22,7 - 22,70   
Óleos e Graxas (Subst. sól. em 
Hexano) mg/L 20,0   - <20,0 <20,0     

Nitrogênio Albuminóide 
(Orgânico) mg/L 0,10   - 0,17 <0,100 0,17   

Nitrogênio Amoniacal mg/L N-NH3 0,05   - <0,050 0,36 0,36   
Nitrogênio Kjeldahl mg/L N 2,00   - <2,00 <2,00     
Nitrogênio Nitrato (Água) mg/L N-NO3 0,10   10,0 3,06 4,50 3,78 -38,10% 
Nitrogênio Nitrito (Água) mg/L N-NO2 0,10 1,00 1,00 <0,100 <0,100     
Nitrogênio Total mg/L N 2,00   - 3,06 4,50 3,78 -38,10% 
Fosfatos (Água) mg/L 1,00   - <1,00 <1,00     
Condutividade µS/cm 1,50   - 387 390 388,50 -0,77% 
Cor aparente mg/L Pt-Co 5,00   15,00 381 158 269,50 82,75% 
Sulfatos (Água) mg/L 0,56   250 48,2 45,90 47,05 4,89% 
Cloreto (Água) mg/L 0,60   250 5,76 5,59 5,68 3,00% 
Contagem Padrão de Bactérias 
(Heterotróficas) UFC/mL 1,00   500 2.800 2.200 2.500 24,00% 

Turbidez NTU 1,00   5,0 45,4 15,90 30,65 96,25% 

Coliformes Totais UFC/100mL 1,00   Ausência 
em 100ml 740 540 640 31,25% 

Coliformes Termotolerantes UFC/100mL 1,00 
Ausência 

em 
100ml 

Ausência 
em 100ml <1,00 <1,00     

Clostridium Perfringens NMP/100ML 1,80     <1,80 1,80     

* = Inferior ao mínimo estipulado pela Resolução 131 do CADES que é de 1,50 m. LQ = Limite de quantificação. 
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Conforme apresentado no Quadro 17, de uma maneira geral, os resultados das 

amostras realizadas em duplicata estão em mesma ordem de grandeza. 

 

� Síntese da investigação confirmatória (modelo conceitual) 

O modelo conceitual definido ao final da Avaliação Ambiental Preliminar e Investigação 

Ambiental Confirmatória constitui-se em uma síntese das informações obtidas até o 

momento, e representa a área de forma mais realista, servindo de base para medidas 

de controle. 

O Cemitério Congonhas iniciou sua implantação no local em 1969. Atualmente ocupa 

uma área de cerca de 149.250m², sendo 93.050m² de área compreendida pelas 

sepulturas. Existem no local cerca de 23.000 sepulturas exclusivamente horizontais e 

serão implantadas cerca de 15.000 sepulturas.  As sepulturas possuem cerca de 2,15m 

de profundidade em média e foram construídas em concreto armado, blocos de 

alvenaria e painéis pré-moldados. 

O subsolo do Cemitério é composto por unidades geológicas distintas: (a) aterro de 

solo – formado por atividades de movimentação de terra no interior do próprio cemitério 

e ocupando quase a totalidade da área; (b) sedimentos aluvionares – formados por 

antigas inundações dos córregos locais e circunscritos à margem destes e são 

constituídos por argilas orgânicas cinzas predominantemente; (c) sedimentos da 

Formação São Paulo – unidade geológica terciária que ocupa todo o subsolo do 

cemitério e são constituídos por camadas alternadas argilas e areias de diversas 

colorações (como marrom, cinza, roxo e amarelo). 

O Cemitério ocupa parte de uma colina com altitudes variando entre 770 e 750m, que 

drena para 2 cursos d’água que fluem para o canal do rio Jurubatuba, cursos d’água 

Classe 3, segundo o Decreto N° 10.755, de 22 de novembro de 1977. 

As águas subterrâneas ocorrem em profundidades superiores a 12m na região mais 

elevada do Cemitério e atingem profundidades inferiores a 2m nas proximidades dos 

cursos d’água. Antes de chegar ao Cemitério, parte dessas águas subterrâneas passa 

pela área ocupada por residências a montante do Cemitério onde podem existir 
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alterações na qualidade da água subterrânea por influência da rede de esgoto e 

eventuais fossas sépticas. Após passar pelo Cemitério, parte das águas subterrâneas 

rasas são descarregadas nos cursos d’água que margeiam o Cemitério e parte flui para 

a área industrial localizada a jusante deste. 

Apenas um setor na porção sul do Cemitério possui o nível d’água subterrânea a 

menos de 1,5m do fundo das sepulturas. Neste setor foram instalados 2 poços de 

monitoramento de qualidade das águas subterrâneas (PMs 02 e 03) com objetivo de 

verificar se as águas subterrâneas estavam impactadas por necrochorume nestes 

locais. Também foram instalados poços de monitoramento em outros setores do 

Cemitério para conhecimento da qualidade das águas subterrâneas em outras trechos 

(PMs 4, 5 e 6) e em condições de background (PM1). 

As águas subterrâneas coletadas foram analisadas para os parâmetros relacionados 

na Resolução Nº 131 do CADES (2009) além de outros de interesse ambiental, 

selecionados especificamente para este trabalho.  

Os resultados obtidos com as análises laboratoriais indicaram que alguns parâmetros, 

com destaque para os associados a microorganismos, apresentam concentrações 

superiores aos limites de potabilidade estabelecidos pela Portaria Nº 518 de 2004 do 

Ministério da Saúde.  Outros parâmetros, normalmente associados à contaminação 

pela presença excessiva de matéria orgânica, como os da série nitrogenada e cloretos, 

apresentaram concentrações inferiores aos limites de potabilidade estabelecidos pela 

Portaria Nº 518 de 2004 do Ministério da Saúde. 

Também foi observado que a qualidade das águas subterrâneas não tem alterações 

significativas de ponto para ponto. Inclusive nos PMs com nível da água subterrânea 

menor que 1,5m do fundo das sepulturas (PMs 02 e 03) não foram encontradas 

condições biogeoquímicas significativamente distintas daquelas encontradas nos 

demais PMs, incluindo o PM1 (poço de montante). Para alguns parâmetros, como os 

da série nitrogenada e cloretos, as concentrações encontradas a montante (PM1) são 

maiores que em PM2 e PM3. 
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Assim, embora as análises laboratoriais tenham indicado que as águas 

subterrâneas apresentem condições não apropriadas ao consumo humano sem 

tratamento prévio, os resultados obtidos não indicam que as atividades 

associadas aos sepultamentos promoveram alterações na qualidade dessas 

águas nos pontos investigados. 

Na região com nível da água subterrânea a menos de 1,5m do fundo das sepulturas 

existe um dreno que capta as águas subterrâneas e as direcionam à galeria de águas 

pluviais. Foi coletada uma amostra do poço de visita deste dreno, tendo sido 

analisados os mesmos parâmetros das análises das águas subterrâneas. Os 

resultados indicaram condições de qualidade que permitem o lançamento em galerias 

de águas pluviais, exceto para o parâmetro pH, que apresenta valores similares ao da 

água subterrânea da região, porém não se enquadra no intervalo estabelecido pelo Art. 

34 da Resolução Conama Nº 357 de 2005. Desta forma, recomenda-se a sua 

disposição em rede de esgotos da Sabesp. 

Os resultados das análises de qualidade das águas superficiais indicaram que alguns 

parâmetros (DBO, Óleos e Graxas e Coliformes Termotolerantes) não se enquadram 

nos valores de referência estabelecidos pelo Art. 16 da Resolução Conama Nº 357/05, 

referente a cursos d’água Classe 3. Foram encontradas maiores concentrações no 

ponto de jusante em relação ao de montante. Entretanto, não se pode imputar esse 

aumento à influência das águas subterrâneas oriundas do Cemitério, uma vez que as 

concentrações de DBO, óleos e graxas e coliformes nas águas subterrâneas do 

Cemitério são significativamente menores que a diferença entre os teores de jusante e 

montante das águas superficiais. Desta maneira, entre as hipóteses que explicariam 

esse aumento, tem-se os lançamentos provenientes do condomínio vizinho ao 

Cemitério, onde são visíveis diversas tubulações. 

 



 
 
 
 

122 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

 

3.4  - Caracterização do Meio Socioeconômico 

 

3.4.1 - Uso e Ocupação do Solo 

O atual mapa de uso e ocupação do solo está apresentado na Figura 13 e os demais 

mapas, com o histórico de uso e ocupação da área, encontram-se nas Figuras 10A, 

10B, 10C e 10D, apresentadas anteriormente. 
 

� Indicação da zona de uso na qual está inerido o Cemitério de Congonhas 

Como já destacado, o uso e ocupação do solo na área se caracterizam pela 

consolidação de usos em Zonas Exclusivamente Residenciais (ZER), sendo que na 

área de influência ocorre apenas a ZER–1/05.  Partindo-se do zoneamento urbano, 

aspecto que condiciona o uso do solo, o Cemitério de Congonhas insere-se no Jardim 

Marajoara, zona sul do município, em região administrativa de Santo Amaro, conforme 

apresentado na Figura 12. 
 

�  Indicação do uso e ocupação do solo no entorno 

Os estudos realizados indicam que a área de montante se apresenta, em sua 

totalidade, como Zona Exclusivamente Residencial (ZER). 
 

� Indicação do sistema viário do entorno e dos acessos existentes 

O sistema de viário da AII é composto pelas seguintes vias estruturais, assim definidas 

pelo Plano Diretor Estrutural do município: Av. Washington Luiz, Av. Interlagos, Av. 

Nossa Senhora de Sabará e a Av. das Nações Unidas. 

Os principais acessos ao Cemitério integrados as vias estruturais são: a Av. Manuel 

dos Reis Araújo, que interliga a Av. Washington Luiz com a Av. Interlagos, a R. Ministro 

Álvaro de Sousa Lima, a R. Marechal Bina Machado, a R. Capitão Manuel de Freitas 

Novaes, e a Av. Sargento Lourival Alves de Souza, que acessa a Av. da N. S. do 

Sabará, conforme ilustrado na sequência e nas Fotos 23 a 34 já apresentadas. 
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O fluxo de veículos gerado pelo empreendimento é pequeno, com uma média de 100 

veículos/dia, relativos a visitantes e acompanhantes de sepultamentos; fluxo este que 

tem pequeno aumento nos fins-de-semana. 

O maior fluxo é verificado nas datas comemorativas do Dia dos Pais, Dia das Mães e 

no Dia de Finados, este último de maior importância quanto ao tráfego de veículos 

gerados.  De acordo com medições realizadas pelo empreendimento nos 3 últimos 

anos (2008 a 2010), foram registradas 69.062 visitações, distribuídas conforme Quadro 

18, a seguir.  

 

Quadro 18 – Visitações ocorridas em datas comemorativas, nos anos de 2008 a 2010 

Ano Data Número de Visitações 

2008 
01 de novembro 9.780 
02 de novembro 13.121 
31 de outubro 7.995 

2009 
01 de novembro 14.314 
02 de novembro 32.378 
30 de novembro 6.970 

2010 
31 de outubro 11.281 

01 de novembro 12.450 
02 de novembro 38.361 

 

Estas visitações geram um fluxo grande de veículos que demanda trabalho da CET de 

orientação e controle do tráfego, com a colocação de cavaletes na R. Ministro Álvaro 

de Souza Lima, para evitar o estacionamento em sua área de domínio, o que 

dificultaria ainda mais a circulação dos veículos entrando ou saindo do Cemitério.  

Porém, nestes momentos são abertos os portões secundários do Cemitério e 

franqueado o estacionamento em suas vias internas, o que possibilita a não demanda 

de utilização destas áreas fora do empreendimento para este fim.  Mas tem-se ainda, a 

velocidade de circulação na R. Ministro Álvaro de Souza Lima que fica reduzida nestas 

datas, resultando em transtornos para o trânsito de áreas lindeiras e de passagem por 

esta via.  Assim, para minimizar os transtornos ao tráfego, poderá ser feita solicitação 

ao CET para adoção de mão única na R. Ministro Álvaro de Souza Lima, o que 
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aumentaria sua capacidade de fluxo e evitaria cruzamentos que complicam o fluxo 

principal destinado ao Cemitério. 

 

3.4.2 - Projetos co-localizados 

Da análise do Plano Estrutural do Município e do Plano Regional da Subprefeitura de 

Santo Amaro, verificam-se duas intervenções urbanas de importância ao 

empreendimento: a operação urbana Pólo de Desenvolvimento Sul, que faz limite com 

o Cemitério de Congonhas, e a obra viária de ligação da Av. Sargento Lourival Alves de 

Souza com a Av. Yervant Kissajikian, integrando as Avs. das Nações Unidas, Nossa 

Senhora do Sabará e Interlagos e ampliando a acessibilidade do Cemitério.  A seguir 

são transcritos trechos da Lei do Plano Regional de Santo Amaro, para ilustrar as 

previsões de tais obras: 

 “Art.74 – São Operações Urbanas Consorciadas: 

I. Operação Urbana Água Espraiada, disciplinada pela Lei nº 13.260, de 28/12/2001; 

II. Operação Urbana Santo Amaro, prevista no PDE; 

III. Operação Urbana Consorciada Pólo de Desenvolvimento Sul, prevista na Parte II desta Lei. 

Art. 77 – A Operação Urbana Pólo de Desenvolvimento Sul objetiva prover infra-estrutura e 

equipamentos urbanos na Zona Sul, intensificando sua integração territorial com o centro 

expandido da cidade e com a Região Metropolitana. 

Parágrafo Único - São diretrizes para o setor da Avenida Nações Unidas o estabelecimento 

de ações específicas visando a requalificação urbanística de áreas subutilizadas de forma 

integrada à revisão do subsistema viário estrutural. 

 

3.4.3 - Patrimônio histórico 

Não foi verificada, em consulta aos órgãos de proteção ao patrimônio histórico, a 

existência de imóveis tomados ou em processo de tombamento na Área de Influência 

Direta do empreendimento, não estando assim situado em nenhuma envoltória de 

proteção. 
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3.5 - Caracterização do Meio Biótico – Fauna e Flora 

 

3.5.1 - Metodologia de avaliação da cobertura vegetal 

A vistoria da área para levantamento da cobertura vegetal e da fauna, além da 

avaliação de eventuais impactos ambientais relacionados com a presença e expansão 

do Cemitério de Congonhas, foi realizada na segunda quinzena do mês de 

janeiro/2010. O Cemitério, suas instalações e seu entorno foram percorridos para 

realização das avaliações, e os aspectos levantados ilustrados pelo registro fotográfico. 

As plantas fornecidas pelo interessado foram os seguintes: 

• Planta planialtimétrica do imóvel (novembro/2008). 

• Planta do projeto de ampliação das quadras de sepultamento elaborada pelo Eng. 

Michel Jafet, aprovada pela Prefeitura Municipal de São Paulo (abril/1996). 
 

Como tais plantas foram fornecidas em papel, foi feito o escaneamento e redesenho 

em Auto CAD, cruzando-se, na medida do possível, informações de ambas as fontes 

para obtenção de uma base única denominada Planta do Diagnóstico da Cobertura 

vegetal do Cemitério de Congonhas, sobre a qual foram apresentadas as informações 

referentes a cobertura vegetal do empreendimento, assim como a demarcação dos 

pontos do registro fotográfico ilustrativo. 

A base aerofotográfica empregada foi a imagem aérea obtida em Google Earth (acesso 

em janeiro/2010). 

A cobertura vegetal foi avaliada considerando toda a área do Cemitério, desde a 

vegetação existente ao longo do curso d´água da divisa até as quadras de 

sepultamento e trechos ajardinados com espécies ornamentais de porte arbustivo e 

arbóreo, sendo estas últimas identificadas e avaliadas de forma conjunta e visualmente 

quanto ao porte, uma vez que deverão ser mantidas no terreno.   
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3.5.2 - Situação regional  

O mapa do Inventário na Vegetação Natural do Estado de São Paulo, 2005, elaborado 

pelo Instituto Florestal, apresenta a região que engloba o município de São Paulo, com 

cobertura vegetal fragmentada e com esparsas formações de mata nativa, 

especialmente capoeiras de mata, conforme apresentado na Figura 26 da sequência. 

Contudo, devido a sua posição geográfica, o município está inserido em áreas do 

domínio da Mata Atlântica, cuja formação vegetal é intimamente relacionada ao relevo 

e pluviosidade e prescinde, pelo valor ecológico e definições legais, de restrições 

quanto ao uso visando à conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26 – Cobertura vegetal do município de São Paulo, onde se insere o Cemitério de 
Congonhas. 

Fonte: Inventário da Vegetação Natural do Estado de SP, IF - 2005 (escala original 1:250.000). 
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Da Figura 26 percebe-se que os maciços florestais nativos mais significativos estão 

confinados ao sul do município, onde se destacam as formações de Floresta Ombrófila 

Densa e Mata Nebular, além dos campos naturais e formações de várzea.  Estes 

remanescentes localizam-se principalmente na Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Capivari-Monos, na península do Bororé e na margem direita da Represa 

Guarapiranga.  Ao Norte, os Parques Estaduais do Jaraguá e da Cantareira, além do 

Parque Municipal do Anhanguera, abrangem os remanescentes de Floresta Ombrófila 

Montana.  Já na Zona Leste, as porções remanescentes, de pequena extensão, estão 

contidas nas APA do Carmo e Iguatemi e no extremo leste do município. 

Assim, sinteticamente, sob o aspecto fitoecológico, a cobertura vegetal no município é 

constituída basicamente por: fragmentos da vegetação natural secundária que ainda 

resistem ao processo de expansão urbana, em porções mais preservadas no extremo 

sul a ao Norte na Serra da Cantareira, além de manchas isoladas (APAs do Carmo e 

Iguatemi) e ambientes implantados em áreas urbanizadas, restringindo-se aos parques 

e praças municipais, à escassa arborização viária e aos conjuntos ou espécimes 

isolados em terrenos particulares. 

Neste contexto, a importância da arborização urbana e áreas verdes é potencializada 

em virtude da grande carência e má distribuição da vegetação na cidade, uma vez que 

são largamente conhecidos os benefícios e funções das matas e da arborização para o 

equilíbrio ecológico, dentre os quais podem ser citados sinteticamente as elencadas no 

Quadro 19 da sequência. 
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Quadro 19 – Contribuições das matas e arborização urbana para o equilíbrio ecológico 

Fatores Ambientais Benefícios e contribuições da vegetação 

Atmosfera Fixação de poeira, depuração bacteriana, reciclagem, fixação de gases poluentes 

Clima Regulação da luminosidade, temperatura, umidade, redução da velocidade do vento 

Água Regulação dos fluxos hídricos superficiais e subsuperficiais (quantidade e qualidade 
da água) 

Solo Conservação da umidade, atenuação da temperatura, conservação da estrutura e 
propriedades, permeabilidade, fertilidade 

Fauna Suporte (abrigo e alimento) 

Ruído Barreira sonora 

Flora Fornecimento de sementes, redução do impacto do vento, minimização do efeito de 
borda 

Biodiversidade Recursos genéticos, proteção das espécies 

Usos diretos  Produção de madeira, plantas medicinais, plantas ornamentais, frutos, sementes, 
produtos aromáticos (temperos e essências), fibras, extrativos (resinas, óleos, 
borracha), etc 

Usos indiretos Apicultura, piscicultura, turismo, ecoturismo, lazer, ensino (educação e pesquisa), 
paisagem (valor estético, cultural e histórico), etc 

 

Assim, pode parecer insignificante, mas é grande a contribuição até de árvores 

isoladas da arborização urbana, tais como tipuanas, sibipirunas, paineiras, ipês, paus-

ferro, jacarandás-mimosos, quaresmeiras, manacás-da-serra, cássias, entre outras, 

que são algumas dentre as encontradas com maior freqüência nas ruas, praças, 

loteamentos, cemitérios e jardins residenciais de São Paulo. 

Na zona sul do município, onde se localiza o Cemitério de Congonhas, estão 

concentradas especialmente as formações em estágio inicial de sucessão.  Cabe 

destacar que o Parque do Estado, totalmente envolvido por área urbana, apresenta-se 

como uma ilha de vegetação nesta área, com formações extremamente significativas. 

No que concerne à fauna regional, com seu mosaico de ambientes, São Paulo ainda 

oferece locais adequados ao abrigo, à alimentação e à reprodução da fauna.  Já foram 

identificadas mais de 300 espécies de animais silvestres associadas à vegetação 

remanescente no município, podendo-se encontrar desde espécies tipicamente 

urbanas como Rupornis magnirostris (gavião carijó), Rhinoptynx clamator (coruja 

orelhuda), Passer domesticus (pardal), Coragyps atratus (urubú-de-cabeça-cinza), até 

espécies que necessitam de matas preservadas como o Ramphastos dicolorus 
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(tucano-de-bico-verde), Tangara seledon (sete-cores), Thraupis ornata (sanhaço-de-

encontro-amarelo) e Pyrrhura frontalis (tiriba-de-testa-vermelha), já ameaçada de 

extinção no município do Rio de Janeiro.  Dentre as espécies registradas na capital 

paulista, 18 são ameaçadas de extinção e 5 provavelmente ameaçadas de extinção, 

segundo o Decreto Estadual Nº. 42.838/98. 

 

3.5.3 - Cobertura vegetal local 

Na área do Cemitério de Congonhas, mantidos como elemento paisagístico, os 

gramados predominam sobre as sepulturas, moduladas em quadras, por vezes 

delimitadas por vias interna com alamedas ou linhas de árvores.  Tais linhas arbóreas 

também bordeiam o estacionamento e parte do perímetro do Cemitério, formando 

barreiras visuais que atenuam o efeito da urbanização existente nas áreas envoltórias 

do Cemitério.  Em tais alamedas junto às vias que transpõem o Cemitério e junto a 

alguns trechos do perímetro, predominam espécies exóticas - pinheiros e eucaliptos, 

com porte razoavelmente maior que as nativas, apresentando altura acima de 10m e 

diâmetro a partir de 30cm.  No cenário local destacam-se também as áreas ajardinadas 

estabelecidas próximo a locais de passagem e descanso, predominando nestas 

representantes de espécies tipicamente ornamentais exóticas e onde os exemplares 

arbóreos apresentam diâmetro médio de 15 a 20cm. 

Ao fundo do Cemitério há um7 córrego sem nome, já canalizado, que determinam APP 

em faixa de largura variável, por força das possíveis interpretações dos diplomas legais 

incidentes, tópico este a ser discutido mais adiante.  A cobertura vegetal nos trechos de 

APP internos à propriedade é tipicamente pioneira, representada predominantemente 

por espécies herbáceas e gramíneas, com arbustos esparsos e algumas poucas 

árvores isoladas demarcando o perímetro do Cemitério. 

O Quadro 20 apresenta as espécies arbustivas e arbóreas identificadas no local com a 

denominação popular e respectiva identificação botânica. 

                                                           
7 A frente do Cemitério também existe um outro córrego canalizado mas que não será aqui avaliado em 
função da situação de ocupação da APP, feita historicamente pela municipalidade com canalização e 
construção do viário (vide detalhe sobre esta situação no item deste relatório referente à APPs). 
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Quadro 20 – Espécies identificadas no Cemitério de Congonhas 

Nomenclatura 
científica 

Nomenclatura 
popular 

Família 
botânica 

Origem 

Arbóreas 
Archontophoenix alexandrae palmeira Arecaceae exótica 

Livistona australis palmeira leque Arecaceae exótica 
Rhapis excelsa palmeira Arecaceae exótica 

Jacaranda mimosaefolia jacarandá mimoso Bignoniaceae nativa 
Spathodea campanulata espatódea Bignoniaceae exótica 

Tabebuia sp. ipê Bignoniaceae nativa 
Terminalia catappa sete copas Combretaceae exótica 

Cycas circinalis cyca Cycadaceae exótica 
Euphorbia cotinifolia figueirinha roxa Euphorbiaceae exótica 

Bauhinia sp unha-de-vaca Fabaceae exótica 
Caesalpinia peltophoroides sibipiruna Fabaceae nativa 

Delonix regia flamboyant Fabaceae exótica 
Lagerstroemia indica rezedá Lythraceae exótica 
Magnolia grandiflora magnólia Magnoliaceae exótica 
Tibouchina granulosa quaresmeira Melastomataceae nativa 

Cedrella fissilis cedro Meliaceae nativa 
Ficus guaranitica figueira Moraceae exótica 
Eucalyptus sp. eucalipto Myrtaceae exótica 

Pinus sp pinheiro Pinaceae exótica 
Herbáceas / Arbustivas 

Tumbergia mysorensis tumbérgia sapatinho Acanthaceae exótica 
Agapanthus africanus agapanto Agapanthaceae exótica 
Allamanda polyantha alamanda Apocynaceae nativa 
Catharanthus roseus vinca Apocynaceae exótica 

Syngonium angustatum singônio Araceae exótica 
Impatiens hawkeri beijo-pintado Balsaminaceae exótica 

Buxus sempervirens buxinho Buxaceae exótica 
Juniperus chinensis caizuca Cupressaceae exótica 

Rhododendron simsii azaléia Ericaceae exótica 
Calliandra tweedii caliandra Fabaceae nativa 
Salvia splendens salvia Lamiaceae nativa 

Hibiscus rosa-sinensis hibisco Malvaceae exótica 
Bambusa gracilis bambuzinho-de-jardim Poaceae exótica 
Bambusa vulgaris bambu imperial Poaceae exótica 

Duranta repens aurea pingo-de-ouro Verbenaceae nativa 

 

No interior do Cemitério, com principal enfoque nos trechos ajardinados, foram 

identificadas 34 espécies, dentre aquelas com hábito de crescimento arbóreo, 

herbáceo e arbustivo, sendo a maior parte (25 spp) de origem exótica.  Todas as 

espécies identificadas apresentam ampla distribuição, em especial por suas 
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características ornamentais.  Nenhuma delas é citada em listas oficiais de espécies 

ameaçadas de extinção.  Tal diversidade, ainda que composta por grande número de 

espécies exóticas, acrescenta ao entorno direto - Jardim Marajoara, importante núcleo 

verde atrativo de fauna urbana, em especial de avifauna. 

Em contraponto, a faixa de APP ao longo do córrego canalizado ao fundo do Cemitério 

carece de erradicação de espécies invasoras e implantação de vegetação arbórea-

florestal, conforme determinado pelo Código Florestal. 

A Figura 27 apresenta o diagnóstico da cobertura vegetal do Cemitério de Congonhas, 

bem como o registro fotográfico (Fotos 75 a 86), ambos na sequência, ilustrando a 

caracterização apresentada para a área. 
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Figura 26 – Diagnóstico da Cobertura Vegetal 
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Fotos 75 e 76 – Aspecto das árvores dispostas em alamedas marginais às vias 
de acesso principais. 
 

  
Fotos 77 e 78 – Alamedas de pinheiros ao longo das vias secundárias. 
 

  
Fotos 79 e 80 – Detalhe do paisagismo na porção norte do Cemitério. 
 

  
Fotos 81 e 82 – Aspecto da composição paisagística implantada no local. 
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Fotos 83 a 86 – Detalhes das espécies arbustivas e herbáceas utilizadas na 
composição dos jardins internos do Cemitério. 

 

3.5.4 - Metodologia de avaliação da fauna 

A avaliação realizada teve o intuito de levantar a fauna de vertebrados que utiliza a 

propriedade como área de perambulação ou fonte de recursos (alimentação e 

nidificação), com ênfase aos habitats associados ao corpo d´água ao fundo da área. 

O levantamento foi realizado em janeiro/2010 através de observações indiretas de 

vestígios (rastros e fezes) e observação direta da fauna durante caminhada no período 

vespertino.  As conclusões também se apoiaram em bibliografia disponível permitindo 

analogia, principalmente referente a levantamentos realizados em parques urbanos 

próximos à área sob enfoque. 

Para a avaliação da fauna de vertebrados terrestres (aves, mamíferos, répteis e 

anfíbios) que habitam ou perambulam nesta área, foi realizado levantamento expedito 

através de observação direta da fauna e observações indiretas de vestígios (rastros, 

fezes, ninhos, etc).  As conclusões apoiaram-se também em analogia, com 

levantamento de dados bibliográficos disponíveis. 
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3.5.5 - Levantamento expedito da fauna 

No levantamento de fauna, realizado de forma expedita e analógica, foi considerado 

tanto a propriedade em questão quanto a área adjacente - Jardim Marajoara.  A lista de 

espécies identificadas através de observações e bibliografia é apresentada no Quadro 

21 da sequência.  Ressalta-se que algumas das espécies desta lista possuem 

ocorrência regional, mas podem não utilizar especificamente a área do Cemitério. 
 

Quadro 21 – Fauna de vertebrados inventariada na região 

Família Nomenclatura científica Nomenclatura popular 

AVES 
Ardeidae Bubulcus íbis garça vaqueira 

Accipitridae Ictinea plumbea sovi 
Cathartidae Coragypsatratus urubu 

Charadriidae  Vanellus chilensis quero-quero 
Columbidae Columba livia pombo doméstico 
Columbidae Columbina talpacoti rolinha 
Cuculidae Crotophaga ani anu preto 

Furnariidae Furnarius rufus João-de- barro 
Furnariidae Certhiaxis cinnamomeus Curutié 
Tyrannidae Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela 
Tyrannidae Machetornis rixosa bem-te-vi-do-gado 
Tyrannidae Satrapa icterophrys suiriri-pequeno 
Tyrannidae Tyrannus melancholicus suiriri 
Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa 
Hirundinidae Progne chalybea andorinha-doméstica-grande 
Muscicapidae Turdus albicollis sabiá-de-coleira 
Muscicapidae Turdus rufiventris sabiá laranjeira 
Emberizidae Thraupis sayaca sanhaço 
Emberizidae Agelaius ruficapillus garibaldi 
Emberizidae Geothlypis aequinoctialis pia-cobra 
Emberizidae Zonotrichia capensis tico-tico 
Passeridae Passer domesticus pardal 

MAMÍFEROS 
Didelphidae Didelphis marsupialis gambá-de-orelha-preta 

Vespertilionidae Myotis nigricans morcego-insetívoro 
ANFÍBIOS 

Bufonidae Bufo crucifer sapo 
Hylidae Hyla faber sapo-ferreiro 
Hylidae Hyla prasina perereca 
Hylidae Scinax fuscovaria --- 

Leptodactylidae Physalaemus cuvieri rã-cachorro 
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Foram registradas 29 espécies, representantes de 17 famílias de vertebrados 

terrestres, dentre aves (22 spp.), mamíferos (2 spp) e anfíbios (5 spp).  Vale relembrar 

que a listagem apresentada é baseada principalmente em dados obtidos em 

inventários para parques em centros urbanizados, acrescida com investigação local 

expedita.  Mesmo sendo esperado, não há evidências de que todas estas espécies 

habitem, utilizem ou mesmo adentrem a propriedade.  Ainda que não haja registros 

constantes das listas oficiais de vertebrados ameaçados de extinção, o Cemitério 

representa importante fonte de recursos para manutenção das espécies inventariadas, 

no contexto altamente urbanizado da região. 

Em relação às aves, a presença de algumas espécies comuns em sítios, chácaras e 

até mesmo em porções com grandes áreas verdes nas cidades indicam alto grau de 

interferência humana.  Dentre estas espécies pode-se citar o bem-te-vi, o sanhaço, o 

sabiá-laranjeira, a rolinha e outras espécies de passeriformes que se adaptam muito 

bem ao contato com o ambiente urbanizado e são freqüentes em locais com 

plantações e pomares e facilmente observados no interior do Cemitério e seu entorno 

próximo, em especial na região mais arborizada do Jardim Marajoara, mostrando que 

esta se tornou refúgio no contexto da região. 

Em relação aos mamíferos e aos anfíbios, os animais registrados regional e localmente 

são muito comuns, tanto em ambientes de mata quanto em ambientes abertos, e 

convivem em contato com locais urbanizados.  Para maior conhecimento a respeito 

desta comunidade seria necessário maior esforço de amostragem na propriedade. 
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4 - Identificação e Avaliação dos Impactos 

 

4.1 - Metodologia de avaliação 

Segundo a legislação brasileira, mais especificamente na Resolução CONAMA Nº1/86, 

considera-se impacto ambiental: 

"qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem estar da 

população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; e V - a qualidade dos recursos ambientais.” 

 

No item “Caracterização do empreendimento” foram elencadas e descritas, com 

detalhamento, todas as ações associadas à operação do Cemitério de Congonhas.  

A cada uma destas ações relacionam-se possíveis impactos sobre os compartimentos 

componentes do meio físico, socioeconômico e biótico (flora e fauna). 

Assim, buscou-se estabelecer a relação de causa entre a ação impactante nos 

diferentes compartimentos ambientais e os impactos gerados. 

E, uma vez estabelecidos, os impactos foram avaliados sob os seguintes parâmetros: 

o Natureza – Define o tipo de impacto, podendo ser negativo ou positivo. 

o Grau de incidência – Define se o impacto incide direta ou indiretamente sobre o 

aspecto ambiental avaliado.  

o Temporalidade – Define se o impacto levantado ocorre de forma temporária ou 

permanente. 

o Duração - Define o prazo de ocorrência do impacto ao longo do tempo, podendo 

ser curta, média ou longa. 

o Reversibilidade – Define se as conseqüências do impacto são total ou parcialmente 

reversíveis ou irreversíveis. 
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o Abrangência – Define a área de influência de cada impacto, podendo ser pontual, 

local (área de intervenção e zonas adjacentes) ou regional. 

o Magnitude - Define a intensidade com que os compartimentos abrangidos serão 

afetados pelo impacto, podendo ser pequena, média ou grande. 

Dentre tais parâmetros, 4 são rconsiderados para avaliação da significância, conforme 

proposto pelo IPT8 (2001) e ilustrado na seqüência: 

Parâmetro Qualificação 

1 - Magnitude 
Baixa 
Media 
Alta 

 

2 - Reversibilidade 
Total 

Parcial 
Irreversível 

 

3 – Duração 

Curta 

Média 

Longa 
 

4 – Abrangência 
Pontual 
Local 

Regional 
 

Assim, a significância é obtida a partir da avaliação do grau de relevância de todos os 

parâmetros avaliados conjuntamente, podendo ser: pouco significativo, significativo ou 

muito significativo, apresentados de forma visual, associando à qualificação de cada 

parâmetro avaliado, as cores verde, amarela ou vermelha, respectivamente para a 

menor, intermediária e maior significância de acordo com a ilustração da sequência. 

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO AMBIENTAL 

-- 
POUCO 

SIGNIFICATIVO 
MUITO 

SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO 

Magnitude Baixa Alta situações 
intermediárias 

(cores variadas 
ou apenas amarelas) 

Reversibilidade Total Nula 
Duração Curta Longa 

Abrangência Pontual Regional 

 

A avaliação integrada dos impactos identificados e avaliados, assim como as propostas 

de medidas preventivas/mitigadoras compensatórias, constam dos itens da seqüência. 

                                                           
8 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT, 2001. Habitação 

e Meio Ambiente: Abordagem integrada em empreendimentos de interesse social. Coordenadores: 
Freitas, C.G.L., Braga, T.O., Bitar, O.Y., Farah, F. Coleção Habitare. (Publicação IPT 2768). 
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4.2 - Impactos identificados 
 

4.2.1 - Meio Físico 

As principais alterações potenciais no meio físico associadas à operação do Cemitério 

basicamente são: (a) Contaminação do solo; (b) contaminação da água subterrânea e 

superficial e (c) erosão e assoreamento de cursos d’água.  Essas potenciais alterações 

estão analisadas a seguir, discriminando sua fenomenologia e seus potenciais 

impactos ambientais com base no diagnóstico ambiental apresentado.  

 

• Contaminação do solo por vazamento na oficina mecânica 

Nas ações de operação associadas ao funcionamento da oficina de manutenção a 

eventual contaminação decorre de possíveis vazamentos acidentais de óleos e graxas 

em motores de equipamentos, máquinas e veículos de circulação interna. 

Avaliação do Impacto 

 Natureza: Negativa 

 Grau de Incidência: Direta 

 Temporalidade: Temporário 

 Magnitude: Baixa para ações especificamente relacionadas a vazamentos dos 

motores da maquinaria empregada devido a eventos acidentais. 

 Reversibilidade: Total, pois o material contaminante pode ser captado em 

sistema preventivo e removido. 

 Duração: Curta, por se tratar de vazamento acidental. 

 Abrangência: Pontual, por se tratar vazamentos restritos à oficina. 
 

Impacto Magnitude Reversibildiade Duração Abrangêcia Significância 
Contaminação do 

Solo por vazamento 
na oficina 

    POUCO 
SIGNIFCATIVO 
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Medidas Preventivas / Mitigadoras / Compensatórias 

As medidas preventivas/mitigadoras para reduzir a possibilidade de ocorrência de 

contaminação do solo são: realizar as operações de troca de óleos e de abastecimento 

de combustível em oficina pavimentada, com dispositivo de drenagem com caixa de 

contenção de óleos e graxas. 

 

• Contaminação de águas subterrâneas e superficiais pela decomposição 

cadavérica e fossas sépticas 

A atividade de cemitérios tem potencial de impactar águas subterrâneas em função da 

carga de matéria orgânica que pode atingi-las pela decomposição cadavérica. 

Entretanto, a ocorrência ou não deste impacto tem relação direta com a forma de 

operação do cemitério, o padrão construtivo das sepulturas, os tipos de materiais que 

compõe o subsolo e a posição do lençol freático.  No caso específico do Cemitério de 

Congonhas, têm-se atenuantes como a operação desde 1972 com sepulturas com a 

base constituída por materiais capazes de minimizar a infiltração dos líquidos de 

coliquação, além da baixa vulnerabilidade natural à contaminação das águas 

subterrâneas sob o aspecto da profundidade do lençol freático. Entretanto, ocorre uma 

pequena faixa, na porção sul da área de sepultamento, que possui nível d´água 

subterrânea em profundidade menor que 1,5m da base das sepulturas, onde foram 

instalados poços de monitoramento e verificou-se que os resultados não indicaram 

impacto nas águas subterrâneas, quando comparados aos resultados de amostras de 

outros poços distribuídos no Cemitério (inclusive em situação de background). 

Outra potencial fonte de contaminação das águas subterrâneas são as fossas sépticas 

existentes no Cemitério, porém, essas estão sendo desativadas e os esgotos serão 

lançados em rede pública de coleta de esgotos. 

Adicionalmente, água de um dreno que capta águas subterrâneas no setor com níveis 

rasos foi amostrada e os resultados indicaram padrões aceitáveis para lançamento em 

rede de esgoto. 
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Em relação a águas superficiais foi verificado, por meio de análises de amostras a 

montante e a jusante do córrego que margeia o Cemitério, que não se pode imputar às 

águas subterrâneas do Cemitério a qualidade observada nesse curso d’água. 

Para prevenção de possíveis impactos futuros é recomendável a aplicação dos planos 

e programas relacionados ao Plano de Adequação Ambiental. Não se entende como 

necessária o monitoramento das águas subterrâneas tendo em vista que não foi 

detectado impacto do Cemitério nesse meio. 

Avaliação do Impacto 

 Natureza: Negativa. 

 Grau de Incidência: Direta. No caso da decomposição cadavérica e fossas 

sépticas, o grau de incidência é direto, sendo a ocorrência pouco provável se 

mantidas as atuais condições de operação do Cemitério no que se refere à 

manutenção das sepulturas.  

 Temporalidade: Temporário, desde que cessada a fonte de contaminação assim 

que identificada. 

 Magnitude: Baixa, se considerados os resultados das análises laboratoriais e a 

implantação do Plano de Adequação Ambiental.  

 Reversibilidade: Totalmente reversível, pois os impactos podem ser mitigados 

através da implantação de medidas corretivas adequadas. 

 Duração: Médio prazo, tendo em vista a persistência de alguns contaminantes. 

 Abrangência: Local, podendo expandir de forma dispersa pelas coleções 

hídricas. 
 

Impacto Magnitude Reversibildiade Duração Abrangêcia Significãncia 
Contaminação da 
água subterrânea 
e superficial pela 
decomposição 
cadavérica e 

fossas sépticas 

    SIGNIFICATIVO 
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Medidas Preventivas / Mitigadoras / Compensatórias 

Para minimizar o impacto ambiental potencialmente identificado, deve-se manter as 

condições atuais de operação do Cemitério e desativar as fossas sépticas, conforme 

previsto, sendo tais efluentes encaminhados à rede pública de coleta de esgoto. 

 

• Erosão e assoreamento dos corpos d’água 

As atividades modificadoras relacionadas à escavação e aterramento para instalação 

das sepulturas envolvem a remoção da cobertura vegetal e dos horizontes superficiais 

dos solos, com alterações na geometria dos terrenos, restritas à área de intervenção, e 

implicações no regime de escoamento das águas superficiais, podendo contribuir para 

desenvolvimento de processos erosivos em função das chuvas. O aporte de sólidos 

oriundos desses processos erosivos pode contribuir para elevar a taxa de 

assoreamento dos cursos d’água próximos.  O terreno do Cemitério possui média a alta 

suscetibilidade natural à erosão, na maior parte da área, devido às declividades e 

alternâncias de camadas arenosas e argilosas favoráveis à formação de piping.  

Entretanto, tendo em vista os cuidados operacionais que têm sido aplicados às 

atividades de movimentação de terra, não foram registrados processos erosivos 

severos. Ademais, os cursos d’água que margeiam o empreendimento estão 

canalizados em toda sua extensão, dificultando o ingresso de sedimentos nas 

drenagens, por processos erosivos ocorrentes na encosta. 

Avaliação do Impacto 

 Natureza: Negativa. 

 Grau de Incidência: Direta. 

 Temporalidade: Temporário 

 Magnitude: Baixa, uma vez que as medidas durante a movimentação de terra 

são de fácil aplicação e boa eficiência e as atividades de manutenção adequada 

têm elevado potencial de prevenção desses processos. 
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 Reversibilidade: Totalmente reversível, uma vez que as medidas preventivas e 

corretivas propostas apresentam alto grau de resolução. 

 Duração: Médio prazo, pois a instalação de novas sepulturas se prolongará 

durante a fase de expansão das quadras planejadas. 

 Abrangência: Pontual, por estar associado principalmente a condições 

específicas de escoamento superficial concentrado das águas pluviais. 

 

Medidas Preventivas / Mitigadoras / Compensatórias 

A manutenção das condições atuais de operação do Cemitério, tais como escavação e 

aterramento para instalação das sepulturas fora dos períodos de chuva, garantem a 

prevenção do impacto identificado. Além disso, uma medida preventiva é a 

revegetação da APP do córrego canalizado ao fundo do Cemitério e, também, para a 

prevenção de possíveis impactos futuros, tem-se a aplicação dos Planos de operação: 

Plano de manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais, Plano de 

movimentação de solo e Plano de implantação de vegetação. 

 

Impacto Magnitude Reversibildiade Duração Abrangêcia Significãncia 
Erosão e assoreamento 

dos corpos d’água     SIGNIFICATIVO 
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4.2.2 - Meio Biótico 

As principais alterações potenciais no meio biótico associadas à operação do Cemitério 

basicamente são: Alterações em APP e Proliferação de fauna sinantrópica. Essas 

potenciais alterações estão analisadas a seguir, discriminando sua fenomenologia e 

seus potenciais impactos ambientais com base no diagnóstico ambiental apresentado. 

 

• Alteração em APP 

Aos fundos do Cemitério há um córrego sem nome, canalizado, que determina APP, 

cuja cobertura vegetal é pioneira, representada predominantemente por espécies 

herbáceas e gramíneas, com arbustos esparsos e algumas poucas árvores isoladas. 

A menor distância medida entre as atuais sepulturas e este córrego é de 35m e, no 

caso das sepulturas planejadas para a área de expansão, tal distância passará a ser 

12m.  Segundo a Norma L1040 da CETESB as sepulturas devem se situar a uma 

distância mínima de cursos d’água de acordo com a legislação vigente, o que é 

largamente atendido na situação atual e deverá ser considerado na situação planejada 

com a expansão, sendo atendida a faixa preconizado pelo Código de Obras e 

Edificações9. A situação deve ser regularizada em face à legislação que determina 

revegetação com espécies nativas florestais, seguindo as diretrizes da Resolução SMA 

Nº. 8/06, que determina a forma de recuperação da vegetação em APP. 

Avaliação do Impacto 

 Natureza: Negativa 

 Grau de Incidência: direta, já que o impacto já ocorre. 

 Temporalidade: Permanente 

 Magnitude: Baixa magnitude, já que a faixa de APP encontra-se em córrego 

canalizado.  

                                                           
9
 Existem legislações mais ou menos restritivas quanto à delimitação das APPs, mas para qualquer faixa 

de APP considerada, o traçado de seus limites deve ser demarcado sobre base cartográfica atualizada 
com posicionamento correto do curso d’água canalizado e dos limites da propriedade e este demarcado 
em campo visando sua proteção e recuperação da cobertura vegetal. 
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 Reversibilidade: Totalmente reversível, já que a faixa de APP pode ser 

recuperada. 

 Duração: Longo prazo. 

 Abrangência: Pontual, por se tratar da faixa de APP interna ao Cemitério. 

 

Impacto Magnitude Reversibildiade Duração Abrangêcia Significãncia 

Interferência em APP     SIGNIFICATIVO 

 

Medidas Preventivas / Mitigadoras / Compensatórias 

Como medida mitigadora, recomenda-se a implantação de projeto de revegetação com 

espécies nativas arbóreas em trecho de APP do córrego canalizado ao fundo da 

propriedade, visando atendimento à legislação que exige a recuperação da cobertura 

vegetal das APPs. 

 

 

• Proliferação de fauna sinantrópica 

Em áreas de Cemitério são bastante comuns infestações por ratos, baratas, escorpiões 

e formigas, porém, é importante destacar que o controle pode ser feito com a 

implantação de um efetivo programa de prevenção e controle de pragas, conforme 

proposto no Programa de manejo de pragas e vetores, constante deste documento. 

 

Avaliação do Impacto 

 Natureza: Negativa. 

 Forma de Incidência: Direta. 

 Temporalidade: Permanente. 

 Magnitude: Baixa magnitude, pois o controle vem ocorrendo de forma efetiva. 

 Reversibilidade: Reversível. 

 Duração: Longo prazo. 
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 Abrangência: Local, podendo atingir áreas vizinhas. 

 

Impacto Magnitude Reversibildiade Duração Abrangêcia Significãncia 

Interferência em APP     SIGNIFICATIVO 

 

Medidas Preventivas / Mitigadoras / Compensatórias 

Como medida preventiva/mitigadora, recomenda-se a implantação do Programa de 

Manejo de pragas e vetores, composto por um conjunto de ações que podem ser 

divididas nas seguintes etapas: inspeção técnica, educação ambiental, intervenções 

físicas, controle químico e biológico e controle de qualidade. 
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4.2.3 - Meio Socioeconômico 

Os principais impactos sobre o meio sócio econômico estão relacionados a acidentes e 

comprometimento à saúde dos trabalhadores do Cemitério relativo ao contato com 

material de sepultamento/ exumação e alteração do tráfego durante a operação do 

empreendimento. 

 

• Acidentes e comprometimento à saúde dos trabalhadores do Cemitério 

relativo ao contato com material de sepultamento/ exumação 

No Cemitério de Congonhas, atualmente, são executados cerca de 125 

sepultamentos/mês, sendo que quase a sua totalidade utiliza as instalações dos 

velórios nele existentes.  São realizadas também, cerca de 80 a 100 exumações/mês, 

respeitada sempre a premissa legal do tempo mínimo de 3 anos após o sepultamento 

para proceder às exumações. O Cemitério não realiza serviços de preparação de 

corpos, sendo que essas atividades são realizadas por empresas especializadas 

contratadas pelos familiares.  Ainda, em atendimento à Resolução Nº 131 de 2009 do 

CADES não são utilizados materiais impermeáveis como envoltórios aos corpos 

sepultados, sendo estes colocados diretamente nos caixões mortuários, que por sua 

vez vão ser acondicionados nas prateleiras da sepultura. Atualmente trabalham no 

Cemitério cerca de 50 funcionários, entre contratados e terceirizados, os quais se 

ocupam principalmente de atividades relacionadas à jardinagem, manutenção, limpeza, 

segurança, sepultamentos e administração. Os funcionários responsáveis pelos 

sepultamentos e exumações utilizam vestimentas e EPIs (equipamentos de proteção 

individual) de uso exclusivo no Cemitério, os quais são higienizados no próprio local, 

conforme relatado em entrevista.  Quanto ao solo retirado sobre os jazigos para efetuar 

os sepultamentos, o mesmo é depositado sobre manta plástica e recolocado no mesmo 

lugar.  Desta forma, com a adoção dos procedimentos citados, pode-se afirmar que os 

impactos associados a acidentes e comprometimento da saúde dos trabalhadores do 

Cemitério são Virtualmente Ausentes10. 
 

                                                           
10 Neste caso, não se aplica a avaliação de impactos adotada para os demais aspectos ambientais. 
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• Alteração do tráfego durante a operação do empreendimento 

O fluxo de veículos gerado pelo Cemitério em data normais é pequeno, com uma 

média de 100 veículos/dia, relativos a visitas e acompanhantes de sepultamentos, com 

pequeno aumento do fluxo nos fins-de-semana.  O maior fluxo é verificado em datas 

comemorativas como o Dia dos Pais, Dia das Mães e Finados, sendo este último de 

maior importância quanto ao tráfego de veículos gerados.   Com o aumento do fluxo de 

veículos é necessário controle do estacionamento na R. Ministro Álvaro de Souza Lima 

pela CET e os portões secundários do Cemitério são abertos para estacionamento dos 

visitantes.  A velocidade de circulação na R. Ministro Álvaro de Souza Lima fica 

reduzida nas datas comemorativas, podendo gerar incômodos. 

Avaliação do Impacto 

 Natureza: Negativa 

 Grau de Incidência: Direta 

 Temporalidade: Temporário 

 Magnitude: Média magnitude 

 Reversibilidade: Parcialmente reversível  

 Duração: Curto prazo  

 Abrangência: Local, podendo atingir áreas vizinhas.  

 

Impacto Magnitude Reversibildiade Duração Abrangêcia Significância 
Alteração do 

tráfego     SIGNIFICATIVO 

 

Medidas Preventivas / Mitigadoras / Compensatórias 

Como medida preventiva/mitigadora, além da gestão do estacionamento, sugere-se em 

datas de maior fluxo de veículos, a solicitação à CET no sentido de adotar-se mão 

única na R. Ministro Álvaro de Souza Lima, o que aumentaria sua capacidade de fluxo 

e evitaria conversões que dificultam a fluência do fluxo principal destinado ao 

Cemitério. 
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5 - Planos e Programas Ambientais 
 

 5.1 - Plano de Operação 
 

 5.1.1 - Programa de manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais 

O perímetro e o interior do Cemitério são providos de um sistema de drenagem 

adequado e eficiente que é destinado a captar e encaminhar, de maneira segura, o 

escoamento das águas pluviais, de modo a evitar erosões, alagamentos e movimentos 

de terra.  Os efluentes líquidos (esgoto doméstico) gerados pelo Cemitério são 

encaminhados para 7 fossas sépticas distribuídas pela propriedade, cuja porção líquida 

resultante é encaminhada para a galeria de águas pluviais - estas fossas deverão ser 

desativadas, sendo os efluentes encaminhados à rede pública de coleta de esgoto. 

 

� Objetivos 

Detalhar as ações necessárias à manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais. 

 

� Responsáveis pela gestão 

Setor administrativo do Cemitério de Congonhas. 

 

� Procedimentos gerais 

Todo o sistema deve ser continuamente vistoriado a fim de serem identificados 

eventuais problemas estruturais (como trincas e fissuras no concreto e/ou erosões sob 

o piso) que possam comprometer todo o sistema. Os pontos de deságüe nos canais 

são locais que deverão ser objeto de vistorias frequentes, no sentido de não 

comprometimento da eficiência do sistema de drenagem, de tal forma que se 

observado sedimentos nestes pontos, as causas deverão ser identificadas e medidas 

corretivas eficazes adotadas (como o uso de revestimentos vegetais como gramíneas, 

construção de barreiras hidráulicas, entre outros). Os dispositivos de deságüe 

propriamente dito deverão ser limpos, removendo-se todo o material acumulado. 
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Deverá também ser observado o nível de desgaste das peças estruturais (caixas, 

escadas hidráulicas, etc.) e, se necessário, providenciar reparação. 

Os efluentes líquidos (esgoto doméstico) gerados pelo Cemitério são encaminhados 

para 7 fossas sépticas distribuídas pela propriedade, sendo que a porção líquida 

resultante é encaminhada para a galeria de águas pluviais.  Segundo a NBR 13969 de 

1997 para que esta técnica esteja em conformidade com a legislação federal, estadual 

e municipal é necessário obedecer aos seguintes critérios: 

“O efluente do sistema local de tratamento de esgoto pode ser lançado nas galerias de 
águas pluviais, desde que satisfaça aos seguintes requisitos: 
a) possuir padrões de características físico-químico-biológicas de lançamento ao corpo 
receptor para onde a galeria lança suas águas, inclusive aos casos definidos em 5.5.1; 
b) o padrão mínimo de lançamento na galeria deve ter características cf. tabela 5; 
c) todos os efluentes lançados nas galerias de águas pluviais devem sofrer desinfecção, 
atendendo ao descrito em 4.6; 
d) deve ser dada autorização pelo órgão local competente para o lançamento do 
efluente tratado na galeria de águas pluviais; 
e) os parâmetros da tabela da sequência devem ser verificados em pelo menos 80% 
das amostras coletadas ao longo do período de 12 meses, em intervalos regulares”. 
 

Valores para lançamento nas galerias de águas pluviais 
Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

DBO5,20 Inferior a 60 mg/L Oxigênio dissolvido Superior a 1,0 mg/L 
DQO Inferior a 150 mg/L Sólidos sedimentáveis Inferior a 0,5 mg/L 
pH Entre 6,0 e 9,0 Sólidos não filtráveis totais Inferior a 50 mg/L 
Temperatura Inferior a 40°C Coliformes fecais < 1 000 NMP/100 mL 
Óleos e graxas Inferiores a 50 mg/L Cloro residual livre Superior a 0,5 mg/L 

 Fonte: ABNT n° 13969,1997. 
 

Assim, recomenda-se a análise dos efluentes lançados na rede de águas pluviais e, 

caso sejam constatadas não conformidades, deve ser realizada a implementação de 

melhorias no sistema de tratamento de efluentes.  Alternativa mais simples em termos 

de atendimento à legislação é a ligação do esgoto produzido na propriedade à rede de 

esgotos da Sabesp, que já atende ao Bairro Jardim Marajoara com coletores-tronco. 
 

� Cronograma 

Atividades Mês 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Inspeção no sistema de drenagem de águas pluviais             
Análise físico-química e bacteriológica do efluente 

lançado na rede de drenagem de águas pluviais e/ou 
ligação do esgoto produzido à rede de esgotos da Sabesp 

- coletor-tronco que atende ao Jdim. Marajoara 
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5.1.2 - Programa de movimentação do solo 

O solo removido para implantação de novas sepulturas é utilizado na própria área, 

principalmente tendo em vista a necessidade de aterramentos em alguns trechos das 

quadras de expansão que possuem nível raso da água subterrânea. 
 

� Objetivos 

Estabelecer os procedimentos de movimentação de solo na área interna do Cemitério. 
 

� Responsáveis pela gestão 

Setor administrativo do Cemitério de Congonhas. 
 

� Procedimentos gerais 

Embora o solo removido para implantação de novas sepulturas seja todo utilizado em 

aterro na própria área, quando eventualmente houver sobras, o mesmo deverá ser 

armazenado corretamente, com revestimento de grama ou cobertura plástica para 

evitar carreamentos devido às chuvas ou realizando-se sua disposição em locais sem 

linhas de fluxo de água superficial e munido de barreiras físicas para contenção da 

base.  As movimentações de solo deverão ser fundamentadas em projetos executivos 

que consideram as peculiaridades geotécnicas locais a fim de que sejam prevenidos 

processos de movimentação de massa.  Todas as operações que envolvem a retirada 

de vegetação e movimentação de solo deverão ser realizadas prioritariamente em 

períodos de menor precipitação e antes das obras de aterramento deve ser removida 

toda a vegetação. A implantação do sistema de drenagem deverá ocorrer 

acompanhando a implantação do capeamento do terreno, sempre de jusante para a 

montante, para que seja evitada a impermeabilização de montante e formação de 

escoamento concentrado a jusante. 
 

� Cronograma 

As atividades elencadas no presente Programa não possuem cronograma de 

implantação, já que o solo removido é atualmente utilizado na própria área do 

Cemitério, de forma consecutiva à implantação de novas sepulturas. 
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5.1.3 - Programa de acondicionamento dos corpos 

O Programa de acondicionamento dos corpos não é aplicável ao Cemitério de 

Congonhas uma vez que não são utilizados materiais impermeáveis envoltórios do 

corpo sepultado, sendo estes colocados diretamente nos caixões mortuários, os quais 

vão ser acondicionados nas prateleiras da sepultura.  Este procedimento atende a 

Resolução Nº 131 de 2009 do CADES que informa que: 

 

“Os corpos sepultados poderão estar envoltos por mantas ou urnas constituídas de materiais 

biodegradáveis, não sendo recomendado o emprego de plásticos, tintas, vernizes, metais 

pesados ou qualquer material nocivo ao meio ambiente.  Fica vedado o emprego de material 

impermeável que impeça a troca gasosa do corpo sepultado com o meio que o envolve, exceto 

nos casos específicos previstos na legislação.” 

 

5.1.4 - Programa de acondicionamento e destino dos resíduos de 

exumação  

Os resíduos de exumação gerados no Cemitério de Congonhas são compostos 

principalmente por urnas, luvas, roupas, plástico, etc. Atualmente, o procedimento 

adotado quanto ao acondicionamento e destino dos resíduos de exumação é 

adequado, já que o Cemitério possui contrato com empresa privada (MONTANHA – 

Transporte de Resíduos Ltda. M.E., apresentado no Anexo 12), que disponibiliza 

caçambas para acondicionamento em separado dos resíduos de exumação, as quais 

ficam armazenadas em local coberto e com piso impermeável antes de serem 

encaminhadas para aterro particular, onde ocorre a disposição final dos resíduos (Foto 

22). A cada caçamba retirada, outra vazia deve ser colocada no local.  
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Conforme previsto no contrato firmado, a disposição final dos resíduos no aterro deve 

ser documentada, objetivando sua rastreabilidade, de acordo com a Portaria Nº 131/09 

do CADES, que estabelece que: 

“os resíduos sólidos, não humanos, resultantes da exumação dos corpos deverão ter destinação 

ambiental e sanitariamente adequada como resíduos Classe 2A.  Se os resíduos sólidos forem 

enterrados no próprio cemitério, deverá ser usada unicamente a zona de sepultamento com 

recobrimento mínimo de 0,5m de solo. Fica vedada o uso da faixa que contorna a zona de 

sepultamento, para tal finalidade.” 
 

De acordo com a documentação apresentada pela empresa terceirizada Montanha – 

Transporte de Resíduos Ltda. M.E., é possível rastrear a destinação final dos resíduos 

de exumação, os quais são dispostos em aterro particular, licenciado pelos Órgãos 

Ambientais. 

O documento denominado Manifesto de Carga é apresentado ao Cemitério de 

Congonhas devidamente carimbado pelo aterro, contendo os volumes de resíduos 

recebidos, juntamente com a Nota Fiscal emitida pela transportadora. 

Tal procedimento deve ser mantido ainda que haja mudança na empresa 

transportadora contratada.  

O Setor administrativo do Cemitério de Congonhas, especialmente o setor responsável 

pelo pagamento de fornecedores, deve atentar para os documentos que garantam a 

rastreabilidade dos resíduos enviados para a destinação final. 
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5.1.5 - Programa de implantação de vegetação 

A seguir será apresentado o referido Programa para fins de recuperação de faixa de 

APP do córrego canalizado ao fundo do Cemitério, visando à recuperação florestal em 

área de 4.765,10m², apresentado na Figura 28, a seguir.  
 

• Técnicas de implantação das mudas 

Modelo de implantação 

O plantio de espécies arbóreas seguirá o modelo de implantação por sucessão 

ecológica vegetal (esquema da seqüência), onde as mudas são distribuídas de acordo 

com o estágio sucessional ao qual pertencem, ou seja, pioneiras e não pioneiras 

(secundárias e climácicas).  O adensamento de plantio recomendado para o trecho 

destinado à APP é de 6m2/planta (3m x 2m). 
 

 bordadura dupla    bordadura dupla 
     de pioneiras          de pioneiras 
 ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
  
        ♠         ♣         ♣          ♣          ♣         ♣         ♣        ♠ 
  
 ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
  
        ♠         ♣          ♣         ♣          ♣         ♣          ♣        ♠ 
  
 ♠  ♠  ♠  ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
 3m  
       ♠        ♣          ♣         ♣         ♣          ♣          ♣        ♠ 
  
 ♠      ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠  ♠ ♠ 
           

               2m   
 

♠    Espécies pioneiras 
♣ Espécies não pioneiras (secundárias e climácicas) 

 

Esquema ilustrativo, sem escala. 
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Figura 28 – Programa de implantação de vegetação 

Projeto de revegetação de APP 
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Espécies recomendadas 

Para a extensão da APP será atendida a Resolução SMA-Nº 58/06, que condiciona o 

plantio de 80 espécies distintas para projetos de reflorestamento heterogêneo de áreas 

degradadas, com uma proporção mínima de 5% destas mudas de espécies regionais 

ameaçadas de extinção (referendadas na Portaria IBAMA Nº 37-N/92 e Resolução 

SMA Nº 48/04).  Adicionalmente, as espécies a serem plantadas incluem frutíferas 

atrativas da fauna.  Para a área de plantio as mudas serão distribuídas numa proporção 

aproximada de 50% de espécies pioneiras e 50% não pioneiras.  Desta forma, o 

Quadro 22 relaciona as espécies indicadas para a implantação e o correspondente 

número de mudas, considerando a área total de revegetação de 4.765,10m² e o 

espaçamento de 6m2/planta, o que demanda 795 mudas. 

 

Quadro 22 – Espécies e quantidade de mudas para revegetação de trecho de APP 

Nomenclatura popular Nomenclatura científica No Mudas 
Pioneiras - 40 espécies - 50% das mudas (1322) 

açoita cavalo Luehea divaricata  33 

angico branco Anadenanthera colubrina  33 

angico-da-mata Parapiptadenia rigida  33 

araticum cagão Annona cacans  33 

aroeira mansa Schinus terebinthifolius  33 

cambará Gochnatia polymorpha  33 

canafístula Peltophorum dubium  33 

canjerana Cabralea canjerana 33 

capixingui Croton floribundus  33 

caroba Jacaranda macrantha  33 

cássia fístula Cassia ferruginea  33 

cedro Cedrela fissilis  33 

pau pólvora Trema micrantha  33 

embaúba Cecropia pachystachya  33 

embira-de-sapo Lonchocarpus guilleminianus  33 

embiruçu-do-mato Pseudobombax grandiflorum  33 

falso jaborandi Piper amalago  33 

farinha seca Albizia hassierii 33 
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figueira branca Ficus guaranitica  33 

guaçatonga Casearia sylvestris  33 

guaiuvira Patagonula americana  33 

guapuruvu Schizolobium parahyba  33 

jacarandá paulista Machaerium villosum  33 

laranjeira brava Actinostemon communis 33 

leiteiro Sapium klotzschianum 33 

lobeira Solanum lycocarpum 33 

louro-do-campo Cordia trichotoma  33 

mamica-de-porca Zanthoxylum riedelianum 33 

fedegoso Senna macranthera  33 

mata olho Sapium marginatus 33 

monjoleiro Acácia polyphylla 33 

mulungu Erythrina falcata 33 

orelha-de-negro Enterolobiun contortisiliquum  33 

tapiá Alchornea glandulosa 33 

pau cigarra Senna multijuga  33 

pau jacaré Piptadenia gonoacantha  33 

pau pereira Platycyamus regnelli  33 

pau rainha Actinostemon concolor 33 

pau terra  Qualea dichotoma  33 

pau espeto Casearia gossypiosperma  33 

Não pioneiras - 40 espécies - 50% das mudas (1322) 
abiu Pouteria torta 33 

amendoim-do-campo Platypodium elegans 33 

amendoim bravo Pterogyne nitens 33 

araçá amarelo Psidium cattleyanum 33 

araribá Centrolobium tomentosum 33 

bico-de-pato Machaerium acuthifollium 33 

bacupari Rheedia gardneriana 33 

camboatá Matayba elaeagnoides 33 

cambuí Myrciaria ciliolata 33 

canfístula * Peltophorum dubium  33 

carne-de-vaca Roupala brasiliensis 33 
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cedro * Cedrela fissilis 33 

congonha * Ilex theezans 33 

copaíba * Copaifera langsdorffii 33 

embira-de-sapo Lonchocarpus subglaucescens 33 

embiruçu Pseudobombax grandiflorum 33 

eugenia Eugenia blastantha 33 

farinha seca Albízia hassierii 33 

guabiroba Campomanesia xanthocarpa 33 

guatambu-de-leite Chrysophyllum gonocarpum 33 

guarea * Guarea kunthiana 33 

guaritá Astronium graveolens  33 

gurucaia Parapiptadenia rígida 33 

ipê amarelo Tebebuia sp 33 

ipê felpudo Zeyhera tuberculosa 33 

jaborandi Pilocarpus pennatifolius 33 

jatobá * Hymenaea courbaril 33 

molinédia Mollinedia widgrenii 33 

osso-de-burro Helietta apiculata 33 

paineira Chorisia speciosa 33 

peroba * Aspidosperma polyneuron 33 

pimenta-de-macaco Xylopia aromática 33 

pindaíva Duguetia lanceolata 33 

pitangueira Eugenia uniflora 33 

sangra d’água Croton urucurana  33 

tamboril Enterolobium contorticiluquum 33 

taiúva Chlorophora tinctoria  33 

tamanqueiro Pera glabrata  33 

tapiriri Tapirira guianensis  33 

tarumã Vitex montevidenses = V. megapotamica 33 

80 espécies - 2.644 mudas 
 

Notas: 
 

* – Espécies constantes da listagem oficial (Resolução SMA 58/07). 
 

As espécies do quadro anterior podem ser substituídas por espécies do mesmo estágio sucessional até 
uma taxa de 30%, quando as mudas não forem encontradas para aquisição no mercado. 
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Passos básicos para realização do plantio 
 

o Aclimatação das mudas 

Antes do plantio, se as mudas foram mantidas em sombra e irrigadas, é necessária a 

aclimatação para evitar grandes perdas e melhor desenvolvimento em campo. A 

aclimatação é feita com exposição gradual ao sol (retirada de sombrite) e diminuição 

gradual das regas.  A rusticidade obtida com a aclimatação permite maior resistência e 

melhor pegamento quando do plantio. Tempo mínimo de aclimatação: 20 dias. 
 

o Marcação de covas 

As covas serão marcadas no espaçamento definido.  Nos locais marcados será feita 

capina manual abrangendo circulo de 0,50m de diâmetro. 
 

o Distribuição das mudas na área de plantio 

Após aclimatação, as mudas devem ser distribuídas pela área seguindo o modelo de 

implantação por sucessão ecológica, ou seja, formando-se os qüincôncios de 

pioneiras/não pioneiras.  Esta distribuição deve ser realizada paulatinamente de acordo 

com a velocidade de plantio, de tal forma que as mudas permaneçam tempo mínimo 

em campo antes do efetivo plantio. 
 

o Coveamento 

As covas serão abertas com dimensão mínima de 0,30m x 0,30m x 0,30m.  O solo de 

preenchimento da cova deve estar livre de pedras e ser poroso e descompactado, 

devendo ser substituído por outro com boa constituição, caso as condições não sejam 

adequadas ao bom desenvolvimento da muda.  O solo ao redor da cova deve ser 

preparado de forma a criar condições para a retenção de água, sendo formada uma 

pequena bacia encaixada no relevo. 
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o Adubação na cova 

Para cada cova serão misturados 5 litros de adubo orgânico (esterco bem curtido) e 

200g de adubo químico FH-NPK11 (com formulação NPK 8:28:16 + Boro + Zinco + 

Enxofre).  A mistura deve estar bem homogeneizada. 
 

o Plantio 

• Retirar totalmente o recipiente da muda sem destruir o torrão e, se necessário 

aparar as raízes enoveladas. 

• Introduzir a planta na cova preparada, sobre pequena porção de terra fertilizada 

e com o restante da mistura recobrir o torrão. 

• Compactar a terra ao redor da muda deixando o colo da planta rente à 

superfície do solo, porém com torrão recoberto com pequena camada de terra. 

• Espalhar, num raio de 30cm ao redor da muda, o excesso de terra retirado da 

cova, reforçando a bacia de acúmulo e armazenamento de água. 

• Recobrir a coroa com cobertura morta afastada na abertura das covas. 

• Regar abundantemente caso não chova no período imediato pós-plantio. 

 
O esquema a seguir ilustra o processo de plantio: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Este produto possui a vantagem de conter todos os nutrientes no mesmo grânulo, sendo mais 
eficiente. 
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o Tutoramento 

Recomenda-se a utilização de tutores caso as mudas apresentem altura e flexibilidade, 

para evitar danos provocados por ventos fortes.  O tutor (estaca de tamanho adequado) 

deve ser fincado ao chão e amarrado à muda.  

 

Técnicas de condução das mudas 

Após o plantio inicia-se o período de monitoramento e manutenção, que deve se 

estender no mínimo por 18 meses, nos quais os cuidados básicos incluem: irrigação 

(se necessário), controle fitossanitário e de formigas, coroamento, adubações e 

eventual reposição das falhas com replantio. 

 

o Irrigação 

A época mais adequada para o plantio é no início da estação chuvosa (meados de 

outubro/novembro), de forma que as mudas possam dispor de abundância de água das 

chuvas durante todo o período inicial de seu estabelecimento. 

O plantio deve ser realizado em dia fresco e uma rega abundante neste momento é 

necessária; as regas subseqüentes deverão ser feitas somente se o plantio for 

realizado fora da época das chuvas ou se houver estiagem prolongada neste período. 

 

o Fitossanidade 

Durante o desenvolvimento das mudas será feito o controle de pragas e formigas, 

observando-se as seguintes recomendações: 

• Não pulverizar produtos químicos preventivamente para evitar contaminação 

ambiental. 

• Em caso de ocorrência de doenças, retirar as plantas doentes e enterrá-las 

profundamente para evitar focos de disseminação das doenças. 



 
 
 
 

163 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

• Privilegiar controle biológico de pragas biologicamente com uso de plantas-

armadilha (plantas que os insetos preferem às demais plantadas) e produtos 

naturais (como caldo de fumo de corda – para pulgões).   

• Se necessário o controle com produtos químicos, seguir rigorosamente as 

recomendações do fabricante. 

• Se necessário o controle de formigas, pode ser adotado isca formicida, seguindo 

as recomendações do fabricante. 
 

o Coroamento 

Durante o primeiro ano e meio pós-implantação deverá ser realizado o coroamento 

evitando o abafamento pelas gramíneas invasoras.  Este deve ser manual, periódico e 

em raio de 60cm no entorno da muda.  Na área do coroamento deverá ser mantida a 

cobertura morta para diminuir a perda de umidade e a evitar as espécies invasoras. 
 

o Adubação foliar 

Após o plantio, dependendo do desenvolvimento das mudas (medida opcional), 

poderão ser realizadas três adubações foliares mensais durante a época chuvosa 

(sendo o plantio em outubro, adubar em novembro, dezembro e janeiro subseqüentes). 

Para a adubação foliar pode ser empregado o produto Plantincitrus12 com diluição de 

1% (100g de adubo/100 litros d´água), utilizando-se pulverizador costal. 
 

o Adubação em cobertura 

Deverão ser realizadas de 4 em 4 meses durante o primeiro ano do plantio (sendo o 

plantio em outubro, adubar em fevereiro, junho, outubro e fevereiro subseqüentes).  O 

adubo aplicado será o NPK (20:00:20) – granulado, distribuindo-se 200g/planta ao 

redor da projeção da copa do vegetal, de preferência em dias de poucas chuvas. 

 

                                                           
12 O Plantincitrus garante uma disponibilização de nutrientes na seguinte proporção: Zinco – 8%, Boro – 
3%, Magnésio – 1,5%, Manganês – 1,5%, Molibidênio – 0,1%, Enxofre – 8% e Nitrogênio 10%. 
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o Replantio 

Deverão ser replantadas as mudas danificadas e mortas.  Para tanto, adquirir ou 

produzir no viveiro local, uma quantidade adicional de mudas.  O replantio deve seguir 

as recomendações do primeiro plantio, dispensando calagem e adubação na cova. 

 

� Cronograma 

A seguir é apresentado o cronograma de implantação e condução das mudas. 

Operação 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 18 
Preparo do solo (marcação das covas, 

coroamento)           

Adubação na cova, plantio, irrigação (se 
necessário) 

          

Controle de doenças e pragas (se necessário)           
Capinas de coroamento           

Adubação foliar (opcional)           
Adubação em cobertura           

Replantio de falhas           
 

 

As vistorias de acompanhamento devem ser realizadas semestralmente (para 18 

meses de monitoramento serão 3 vistorias: 6º, 12º e 18º meses) descrevendo a 

situação quanto à recomposição da cobertura vegetal, sendo elaborado Laudo de 

vistoria (com diagnóstico, registro fotográfico e recomendações técnicas de controle). 
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5.2 - Plano de Manejo Ambiental 
 

 5.2.1 - Programa de manejo de pragas e vetores 

Com o crescimento das cidades surgiu um ambiente no qual algumas espécies animais 

passaram a depender do homem, que lhes fornece os elementos indispensáveis como 

água, abrigo e alimentos, fortalecendo o elo comensal entre algumas pragas e o 

ambiente urbano, gerando, no entanto, prejuízos à ao homem.  Assim, é necessário 

implantar processos de controle para evitar a proliferação de doenças e pragas. 

No caso do Cemitério de Congonhas, o controle vem sendo feito direcionado para 

baratas, através de dedetização periódica, uma vez que não tem sido observada 

infestação por ratos, escorpiões e formigas, porém, estes e sua forma de controle 

preventivo são comentados a seguir, por ser interessante incluí-los nas medidas de 

inspeção de monitoramento periódico. 

 

� Objetivo 

O Programa de manejo de pragas e vetores aqui apresentado, visa prevenir 

infestações de pragas (em especial roedores, baratas, escorpiões e formigas) 

combinando diversas estratégias de manejo integrado (vide esquema a seguir), para 

reduzir a população infestante a níveis toleráveis (mínimos ou nulos), incluindo o uso 

de produtos químicos. 
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� Responsável pela gestão 

O setor administrativo do Cemitério de Congonhas ficará responsável pela gestão do 

Programa, com cooperação e participação dos funcionários e prestadores de serviços 

de dedetização. 

 

� Procedimentos gerais 

O Programa é composto por um conjunto de ações que podem ser divididas nas 

seguintes etapas: inspeção técnica, orientação a funcionários e prestadores de 

serviços de dedetização, adequações de acondicionamento de lixo e alimentos, 

controle químico e controle de qualidade. 

Inicialmente, deve ocorrer uma inspeção técnica com o objetivo de conhecer a 

estrutura e seus ambientes, identificar as espécies infestantes para criação de um 

programa com ações contínuas e efetivas específico para o local.  Durante a inspeção 

são ainda visualizadas possíveis falhas na aplicação de produtos químicos visando 

adequação e iniciam-se os trabalhos de orientação dos funcionários e prestadores se 

serviços de dedetização para o processo de conscientização ambiental, incluindo 

adequações no sentido de utilização de lixeiras, guarda e destinação final de alimentos 

em locais adequados, entre outras medidas. 

Já no controle químico são feitas as aplicações de produtos químicos, que deverão ser 

feitas de acordo com as seguintes estratégias: 

� Aplicação supressiva � Executada no momento adequado, visando atingir a 

fase de maior suscetibilidade do ciclo de vida do inseto. 

� Aplicação emergencial � Em surtos populacionais, quando outras medidas não 

são capazes de evitar que o nível de dano seja atingido. 

� Tratamento preventivo � De efeito seletivo, através de doses baixas, evitando 

assim qualquer perturbação no meio ambiente. 
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Os pontos críticos tais como caixas de inspeção, bueiros e outros locais devem passar 

por um processo de controle mais intensivo para eliminar possíveis infestações e evitar 

reinfestação e os demais locais deverão ter tratamento com enfoque mais preventivo. 

A empresa terceirizada responsável pela aplicação de produtos químicos deve realizar 

acompanhamento médico de seus técnicos que deverão se treinados sobre o correto 

manuseio e contenção dos produtos químicos empregados e dos animais a serem 

controlados, além da obrigatoriedade do uso de EPIs, a fim de evitar riscos de 

contaminação por produtos químicos ou acidentes. 

A partir de então, faz-se o monitoramento e controle de qualidade com utilização de 

técnicas de avaliação de eficiência, tais como: armadilhas de cola, estações de 

contagem e outros recursos que fornecerão dados periódicos sobre a condição real do 

local. O plano de monitoramento dos ambientes varia de acordo com as características 

de cada instalação devendo ser adequado para a rastreabilidade dos vetores 

selecionados.  O monitoramento, avaliado de forma periódica, permite determinar a 

presença da praga e a tendência de seu crescimento populacional, bem como a 

ocorrência de inimigos naturais e mortalidade, provocada, por outros fatores do 

ambiente. 

 

� Manejo e controle de baratas 

As baratas são consideradas disseminadoras mecânicas de diversos patógenos 

(bactérias, vírus, fungos, protozoários e vermes), sendo este um dos principais 

problemas causados por este inseto. Outros problemas que as baratas podem 

ocasionar são: reações alérgicas (contato com as fezes e exúvias); inutilização de 

alimentos (deixam odor repugnante); prejuízos (roer/sujar) em roupas e livros; prejuízos 

à agricultura (roer raízes e atacar produtos armazenados); e psicológicos, por 

causarem sensação de asco e medo. 

Destaca-se ainda que as baratas são consideradas como uma das espécies de maior 

capacidade de adaptação e resistência do reino animal. Assim, para o efetivo controle 

das mesmas deve-se implantar e executar um programa com bastante cautela. 
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Dentre as medidas preventivas para o controle de baratas tem-se aquelas que se 

baseiam na redução da disponibilidade de água, alimento e abrigo, indispensáveis para 

a sobrevivência destes insetos, tais como: manter alimentos corretamente 

acondicionados; evitar restos e resíduos no chão (bem como roupas, lixo, etc.); 

remover diariamente o lixo e lavar periodicamente os coletores de lixo, mantendo-os 

secos e bem fechados; evitar poças em áreas de lavagens e outros locais; evitar nas 

áreas edificadas, ambientes propícios para abrigo, cuidando das vedações, telas de 

ralos, etc; 

Ressalta-se que atualmente o controle de vetores (especialmente baratas) é feito em 

todo Cemitério pela empresa INSET C.P.U. (Renildo de Jesus Controle de Pragas 

Urbanas – Taboão da Serra – Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária 

Nº22975/2008, CEVS 35528091481200000507), com dedetização frequente através da 

aplicação de produtos como o Termidor 25CE13, Demand 2,5CS14 e Ciperprag 40 PM15. 

Atentar para o fato de que as substâncias contidas nas iscas empregadas para controle 

de ratos, baratas e formigas são tóxicas também para outros animais e para o próprio 

homem e, portanto, só podem ser utilizadas por profissionais técnicos habilitados e, 

caso usadas, devem ser colocadas em locais de difícil acesso. 

 

� Manejo de ratos 

Os roedores apresentam grande adaptação, sendo que algumas espécies são 

consideradas sinantrópicas.  Assim, o manejo integrado para o controle de roedores 

compreende medidas preventivas (educação sanitária) medidas de ordenamento 

ambiental (antiratização) e medidas de eliminação dos animais (desratização). 

Dentre as recomendações para o controle de roedores tem-se: inspeção com busca de 

sinais que caracterizem a presença de roedores e possíveis rotas, locais de abrigo e 

fontes de alimentos; correto acondicionamento de restos de alimentos e lixo em 

recipientes bem vedados e em locais de difícil acesso a roedores, realização de 

                                                           
13 Grupo Químico: Fenil pirazol. 
14 Grupo Químico: inseticida piretróide microencapsulado, Nome comum: Lambdacialotrina. 
15 Grupo Químico: Piretróide, Nome comum: Cipermetrina. 
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manutenção da tubulação de esgotamento sanitário, etc; vedação de aberturas com 

tela (dutos de aeração, de eletricidade, vãos, vedação adequada das sepulturas, etc); 

desratização (com ratoeiras, armadilhas, outros dispositivos de captura, aplicação de 

raticidas (os mais utilizado são os anticoagulantes pela eficácia, baixo custo, razoável 

margem de segurança e efeito somente alguns dias depois da ingestão). A avaliação e 

monitoramento é feita através de armadilhas e iscas e inspeção periódica para 

identificar vestígios da presença de roedores(materiais roídos, trilhas, fezes, etc). 

 

� Manejo de escorpiões 

A maioria das espécies de escorpiões apresenta padrões ecológicos e biogeográficos 

previsíveis e localizados, com exceção de espécies pertencentes aos gêneros Tityus 

sp., Centruroides sp. e Isometrus sp., com padrões irregulares de distribuição 

geográfica, podendo ser encontrados em ambientes modificados, principalmente em 

áreas urbanas.  O aparecimento de escorpiões em cemitérios, sob as lajes dos túmulos 

é comum, pois procuram locais úmidos e escuros para se esconder; lixo, entulho e 

sujeira, somados à umidade, também criam ambiente favorável à fixação destes. O 

hábito noturno é registrado para a maioria das espécies e estes animais são mais 

ativos nos meses quentes do ano (em particular no período das chuvas). Estes 

aracnídeos são carnívoros, alimentam-se principalmente de insetos e aranhas, 

tornando-os um grupo de eficientes predadores de um grande número de outros 

pequenos animais, às vezes nocivos ao homem. Esses animais desempenham então 

importante papel no equilíbrio ecológico como predadores, devendo ser preservados na 

natureza. Nas áreas urbanas, por sua vez, apesar de apenas um pequeno número, 

dentre entre a cerca de 2.000 espécies conhecidas de escorpião, oferecer perigo a 

população humana, devem ser adotadas medidas para que seja evitada a sua 

proliferação, por meio de ações de controle, captura (busca ativa) e manejo ambiental. 

Ressalta-se que havendo ocorrência de escorpiões deve ser realizada a busca ativa 

nos locais preferenciais, com uso de EPI, incluindo bueiros, locais com acúmulo de 

materiais de construção e entulho, folhas secas, troncos e galhos caídos, galpões e 
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depósitos, vãos de sepultura (caso existentes) e outros, com captura seguida de 

vedação com cimento ou tela. 

Ressalta-se a importância das medidas de busca e captura, uma vez que o hábito dos 

escorpiões quanto aos locais de abrigo e sua habilidade de permanecer meses sem se 

movimentar, tornam o tratamento químico convencional com produtos químicos 

ineficaz. A utilização de produtos do grupo dos piretróides ou dos organofosforados 

(que podem ser empregados para controle de outros insetos), conhecidos pela sua 

ação irritante e repelente, pode ainda causar o desalojamento destes animais, 

aumentando o risco de acidentes. 

Ressalta-se que os artrópodes peçonhentos e invertebrados tais como os escorpiões 

são espécies passíveis de controle por órgãos governamentais e cuja coleta é 

autorizada.  Porém, no caso do Cemitério de Congonhas, tal controle não tem sido 

necessário, já que não há caso de infestação. 

 

� Manejo de Formigas 

As espécies que predominam no ambiente urbano apresentam um conjunto próprio de 

características que facilitam sua dispersão, sendo que grande número delas é benéfico 

pela sua ação de movimentar a aeragem do solo, atuar como agentes na 

decomposição de substâncias orgânicas, acelerando a reciclagem de nutrientes e atuar 

como predadoras de pragas agrícolas. No entanto, em determinadas situações, cerca 

de 1% das espécies podem ser consideradas pragas urbanas, em especial as formigas 

cortadeiras (saúvas e quenquéns) e formigas domésticas que atacam alimentos, 

causam danos à estruturas (construção de ninhos), alteram a aparência de gramados e 

podem espalhar doenças de plantas contaminadas por vírus, fungos e bactérias para 

plantas sadias. Uma característica destas formigas é a facilidade com que mudam o 

ninho de lugar, dificultando seu controle. 

Assim, as estratégias de combate incluem vistoria para conhecimento do nível de 

infestação e onde estão localizadas, além do acondicionamento de restos de alimentos 

e qualquer outro tipo de resíduo em recipientes adequados, rejuntamento de pisos e 
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azulejos, vedação de frestas e outros locais que ofereçam condições de abrigo. Deve-

se, ainda, observar a presença de formigueiros e não acumular madeira em locais 

úmidos.  Ressalta-se que os métodos tradicionais de controle de insetos, quando 

utilizados para formigas domésticas, têm se mostrados pouco satisfatórios, pois além 

atingem somente as operárias que estão forrageando, mas não elimina a colônia. 

Assim, a aplicação de iscas tóxicas é a melhor opção.  E, por fim, no caso específico 

do Cemitério de Congonhas, a infestação por formigas não vem ocorrendo. 

 

� Cronograma geral 

Atividades 
Mês 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Vistoria de inspeção e definição 

de estratégias 
            

Conscientização dos 
funcionários e terceirizados             

Adequações no 
acondicionamento de lixo e 

alimentos 
            

Controle químico – supressivo, 
emergencial e preventivo             

Monitoramento e controle de 
qualidade             

Avaliação periódica da 
eficiência do programa             

 

 

5.2.2 - Programa de segregação, acondicionamento e destino de resíduos 

sólidos 

O manejo dos resíduos sólidos no âmbito do Cemitério deve obedecer a critérios 

técnicos que conduzam à minimização do risco à saúde pública e à qualidade do meio 

ambiente.  A segregação dos resíduos tem como finalidade possibilitar a reutilização e 

reciclagem para correta destinação final.  Após a segregação dos resíduos do 

Cemitério, é possível classificá-los em 2 grupos distintos: 

Grupo “A” – Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio 

ambiente devido a presença de agentes biológicos (anexo I - Resolução 

CONAMA n° 358/05) como, por exemplo, urnas, roupas, luvas, plásticos, etc., 
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gerados na exumação de corpos. Este tipo de resíduo não será enfocado no 

presente item, pois já foi abordado no Plano de Operação de Acondicionamento 

e Destino dos resíduos de exumação. 

Grupo “D” – Resíduos comuns, com características de resíduos urbanos - restos 

de coroas, flores e velas, resíduos de escritório, papéis de sanitários, resíduos 

de cozinha e refeitório, restos de podas de árvores e de cortes de gramas, etc. 

(Anexo I - Resolução CONAMA n° 358/05). 

A segregação consiste na separação dos resíduos de acordo com suas características, 

em função da possibilidade de reciclagem ou reutilização, sendo em geral separados 

os resíduos orgânicos dos demais resíduos (vidro, metal, plástico e papel). 

O acondicionamento dos resíduos comuns consiste no ato de embalar os resíduos 

segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de 

punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser 

compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. 

 

� Objetivos 

O objetivo deste Programa é a otimização do processo de segregação e 

acondicionamento, resultando em uma minimização dos resíduos a serem enviados ao 

aterro e num maior controle sobre os mesmos, destinando o produto para a finalidade 

correta e de forma segura. 

 

� Responsável pela gestão 

O setor administrativo do Cemitério de Congonhas ficará responsável pela gestão do 

Programa.  
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� Procedimentos gerais 

Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material 

resistente a ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, 

respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou 

reaproveitamento.  Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, 

com tampa com sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e 

resistente ao tombamento. 

A identificação do tipo de lixo deve ser feita tanto nos sacos de acondicionamento 

quanto nos recipientes de coleta e nos locais de armazenamento, com fácil 

visualização, de forma indelével.  Não poderá ser feito armazenamento temporário com 

disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos 

em recipientes de acondicionamento alocados em área coberta e com piso 

impermeável. 

A área destinada aos sacos de resíduos para coleta externa (municipalidade), deve ser 

exclusiva, com acesso externo facilitado à coleta e dimensionado de acordo com o 

volume gerado, respeitando a periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana 

local. 

Quando destinados à reciclagem ou reuso, os procedimentos a serem adotados são os 

estabelecidos no Programa de coleta seletiva de resíduos inorgânicos; quanto aos 

resíduos de exumação, os mesmos devem atender aos procedimentos estabelecidos 

em programa específico. 
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� Cronograma geral 

Atividades 
Mês 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Aquisição de recipientes para 
acondicionamento dos sacos 
contendo resíduos comuns 

            

Definição da forma de identificação 
dos sacos mais efetiva e resistente 

à intempéries  
            

Definição de periodicidade de 
encaminhamento dos sacos para a 
área externa, respeitando os dias e 

horário de coleta da Prefeitura 

            

Adequação da área externa para 
armazenamento temporário             

Treinamento de funcionários para 
coleta e identificação dos sacos e 

dos recipientes  
            

 

 

5.2.3 - Programa de coleta seletiva de resíduos inorgânicos 

A disposição inadequada do lixo é responsável por graves danos ambientais, como a 

poluição do solo, água e ar, a proliferação de pragas urbanas, bem como o 

agravamento das condições de saúde da população. Assim, uma das soluções 

imediatas é a redução do máximo de volume do lixo e do consumo de produtos 

descartáveis, através de coleta seletiva, visando reutilização e reciclagem de materiais. 

A coleta seletiva é a separação dos materiais recicláveis do restante do lixo. Os 

principais materiais recicláveis são: papéis, vidros, plásticos e metais. 

Destaca-se que os principais resíduos gerados no Cemitério de Congonhas, de 

interesse para tal programa, são oriundos do lixo doméstico e de escritório, além de 

varrição, vasos, restos de flores, poda de gramados e galhadas (que se acumulam em 

grande quantidade). 

 

� Objetivos 

O objetivo do Programa é implantar o processo de coleta seletiva de resíduos 

inorgânicos no Cemitério de Congonhas, visando à melhoria do sistema de 
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gerenciamento de resíduos internos, garantindo a destinação adequada dos mesmos, 

bem como o desenvolvimento de atividades voltadas para a orientação dos 

funcionários, promovendo a revisão de hábitos e reduzindo significativamente o volume 

de resíduos a serem enviados ao aterro. 

� Responsável pela gestão 

O Setor administrativo do Cemitério de Congonhas ficará responsável pela gestão do 

Programa, enquanto que a coleta do material separado será realizada por uma 

Associação de catadores de material reciclável ou empresa particular. 

 

� Procedimentos gerais 

Para dar início à execução do programa e com o intuito de garantir a separação correta 

dos resíduos serão adquiridos coletores com as seguintes cores: verde (para vidro), 

azul (para papel), amarela (para metais), vermelha (para plásticos) e preta ou marrom 

(para lixo orgânico). Serão determinados pontos estratégicos do Cemitério onde serão 

distribuídos os coletores, que podem ser, a princípio, próximo à lanchonete e próximo a 

Floricultura. 

Os resíduos recicláveis serão doados à instituição cadastrada, que fará o recolhimento 

periódico.  Será realizado o registro de retirada dos resíduos recicláveis, com anotação 

em planilha específica, contendo o peso ou volume retirado, o tipo de material e nome 

da instituição responsável.  

 

Cronograma geral 

Atividades 
Mês 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Seleção e obtenção dos coletores separados por cores, 

adequados aos volumes gerados              

Alocação dos coletores nas áreas escolhidas             
Contato com instituições responsáveis pela coleta do 

material reciclável             

Elaboração de documento para registro das retiradas 
de resíduos             

Treinamento dos funcionários              
Coleta e transporte externo  

 Recolhimento do material por empresas responsáveis             
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5.2.4 - Programa de comunicação e orientação à população 

O Programa de comunicação e orientação à população aproveitará sistema já existente 

no Cemitério de Congonhas, composto de distribuição de folder informativo na portaria, 

quando da entrada de visitantes.  Assim, tal folder será revisto, com reformulações para 

incluir também a divulgação de informações sobre programas relativos à proteção 

ambiental implantados pelo Cemitério. 

 

� Objetivos 

Contratar empresa de marketing ambiental para reformulação do folder e divulgá-lo 

aproveitando a sistemática atual.  

 

� Responsáveis pela gestão 

Setor administrativo do Cemitério de Congonhas. 

 

� Procedimentos gerais 

Deve ser contratada empresa de marketing ambiental para elaboração de novos 

folders, mantendo-se as bases dos atualmente distribuídos, porém garantindo 

atratividade visual e linguagem acessível a público heterogêneo. 

O conteúdo deve ter enfoque nas medidas de proteção ambiental adotadas pelo 

Cemitério, tais como coleta seletiva, estudos realizados para fins de Licenciamento 

Ambiental, controle de pragas e vetores, entre outros.  

 

� Cronograma 

Atividades 
Mês 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Contratação de empresa 

especializada em marketing 
ambiental 

            

Definição do conteúdo dos 
folders             

Confecção de modelo para 
teste e aprovação             

Distribuição em substituição ao 
existente             
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5.2.5 - Programa de monitoramento das águas subterrâneas 

Considerando os resultados das análises laboratoriais das águas subterrâneas que não 

indicaram contaminação pelas atividades associadas ao sepultamento, entende-se 

como não necessária a implantação de um plano de monitoramento das águas 

subterrâneas. Nesse contexto sugere-se que os poços de monitoramento instalados 

sejam tamponados. 

 

5.3 - Plano de Adequação Ambiental 

O empreendimento deve passar por algumas adequações ambientais, com destaque 

das seguintes:  

• Desativação das fossas sépticas e encaminhamento do esgoto gerado para a rede 

pública de coleta de esgoto da Sabesp. 

• Encaminhamento dos efluentes do dreno das sepulturas para rede pública de 

coleta de esgotos da Sabesp. 

• Consideração do nível d´água subterrânea nas quadras de ampliação das 

sepulturas. 

As atividades relacionadas à desativação das fossas sépticas e encaminhamento dos 

efluentes do dreno das sepulturas devem ser realizadas conforme tratativas com a 

Sabesp. 

Com relação à posição do nível d´água subterrânea nas quadras de ampliação das 

sepulturas devem ser adotadas as recomendações de escavação e aterramento 

apresentadas no Mapa Potenciométrico, Figura 24.  Salienta-se apenas que, ainda que 

as recomendações de aterramento sejam conservadoras (ou seja, buscam propiciar 

uma maior proteção das águas subterrâneas), é recomendável que, para o projeto 

executivo de aterramento nos locais de nível d’água raso, sejam efetuadas sondagens 

a trado com objetivo de confirmar a posição do nível da água subterrânea. Essa 

confirmação é necessária uma vez que as posições do nível d´água subterrâneas 
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apresentadas no referido Mapa Potenciométrico são resultados de interpolação de 

informações obtidas em um determinado período do ano. Sinteticamente, recomenda-

se a replanificação das quadras de ampliação das novas sepulturas considerando o 

nível d’água subterrâneo, com representação, em corte, do nível máximo do lençol 

freático no final das cheias e do posicionamento das sepulturas no terreno, e caso 

necessário, prever aterramento para que as novas sepulturas mantenham seu fundo 

com distância mínima de 1,5m do lençol freático. 

 

5.4 - Plano de Encerramento das Atividades 

Sob o ponto de vista jurídico, o empreendimento tem alguns aspectos complicativos em 

caso de encerramento de suas atividades, visto que seus jazigos, com seu respectivo 

terreno são vendidos em caráter perpétuo, conforme Art. 2º de seu regulamento abaixo 

transcrito. 

“ARTIGO 2.º - Os jazigos adquiridos são de natureza perpétua e observam o projeto 

aprovado pela Prefeitura do Município de São Paulo, no processo n.º 270.535/67 e 

Alvará de funcionamento n.º 1/72. Assim, as sepulturas são todas uniformes e 

construídas abaixo do solo, sendo vedado qualquer procedimento, inclusive de natureza 

floral, que descaracterize a uniformidade e a do Cemitério.” 

Adicionalmente, exumações compulsórias só estão previstas nos casos de quebra do 

contrato pelo não pagamento das despesas de manutenção e administração de 

Cemitério, conforme previsto no Art. 8º - § Terceiro de seu Regimento, abaixo 

transcrito.  

“ARTIGO 8.º - Para atendimento das despesas de manutenção e administração do 

CEMITÉRIO DE CONGONHAS, os adquirentes de jazigo obrigam-se a pagar 

antecipadamente e por semestre, nos meses de Maio e Novembro de cada ano, a 

importância de R$ xxx, valor estabelecido de maio de 2011, reajustável anualmente ou 

em menor período que a lei venha a autorizar com a aplicação de índices oficiais de 

atualização monetária (I.G.P.-M / F.G.V.), podendo ser paga tanto na administração do 

Cemitério de Congonhas ou através de boleto bancário. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: A falta de pagamento da manutenção por mais de cinco 

anos firma a presunção de abandono do jazigo, situação em que o contrato ficará 

automaticamente rescindido conforme previsto no artigo 474, do Código Civil Brasileiro. 

Nessa hipótese, intimado o ex-titular e os familiares dos sepultados, pela imprensa, por 

três dias consecutivos, para realizarem as exumações e decorrido o prazo sem 

providência, presume-se que o Cemitério de Congonhas está autorizado ultimar os 

procedimentos junto ao Serviço Funerário do Município de São Paulo com vista à 

realização das exumações, ficando sob sua responsabilidade a guarda dos despojos, 

devidamente identificados, na forma da lei.” 

Mesmo em caso de exumação compulsória, os restos mortais continuam sob guarda e 

responsabilidade do Cemitério de Congonhas. 

Ainda, em caso de desativação, deve ser considerada a exigência legal do prazo 

mínimo de 3 anos do sepultamento para realização de exumações. Sendo assim, na 

prática, a desativação do Cemitério é improvável, mas se eventualmente ocorrer, a 

destinação de sua área, deve estar condicionada ao Plano Diretor do Município, que 

determina que esta área é parte integrante do Sistema de Áreas Verdes do Município 

de São Paulo. 

Ainda, tal destinação é corroborada pela Resolução CONAMA nº 335, de 3 de abril de 

2003, que preconiza em seu Art. 12, que: 

“O Plano de Encerramento das atividades deverá constar do processo de 

licenciamento ambiental, nele incluindo medidas de recuperação da área 

atingida e indenização de possíveis vítimas. (nova redação dada pela Resolução 

nº 402/08). 

Parágrafo único. Em caso de desativação da atividade, a área deverá ser 

utilizada, prioritariamente, para parque público ou para empreendimentos de 

utilidade pública.” 

Tendo em vista o fato do Cemitério de Congonhas ser um cemitério jardim, diante de 

sua eventual, mesmo que improvável, desativação e transformação da área em Parque 

compõe um cenário com tendência à recuperação da cobertura vegetal e estabilização 

dos processos geológicos, não se aplicando, portanto, indenizações à possíveis 

vítimas, já que seu encerramento não afeta a comunidade do entorno. 
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Ou seja, considera-se que para cemitérios jardins, como é o caso do Cemitério de 

Congonhas, não há vítimas a serem indenizadas em caso de desativação.  

 

6 - Conclusões e recomendações 

Com base nos estudos realizados, na regularização sob a luz da legislação incidente e 

na forma de operação atualmente adotada no Cemitério de Congonhas, constatou-se 

que: 

 o tipo de empreendimento – cemitério-jardim e as técnicas adotadas, 

comparativamente com outras opções de uso (tais como indústrias, áreas 

residenciais, com maior impermeabilização e densidade ocupacional) ou mesmo 

cemitérios verticais, são muito mais interessantes ambientalmente;  

 os poucos impactos significativos, especialmente os referentes ao 

compartimento ambiental água subterrânea e superficial, podem ser mitigáveis 

com adoção de medidas de simples execução e efetividade garantida quando 

adotadas técnicas adequadas;  

 a possibilidade de replanificação da área ainda não implantada, que poderá 

contar com investigações mais detalhadas que irão subsidiar a adequabilidade 

do projeto;  

 os benefícios da vasta área verde não impermeabilizada e arborizada como 

recurso paisagístico em área intensamente urbanizada representando ainda 

refúgio para fauna silvestre local, num contexto de déficit significativo de 

espaços verdes. 

Assim, considera-se, em função do balanço ambiental positivo, que o empreendimento 

Cemitério de Congonhas é ambientalmente viável no contexto em que se insere, 

demandando apenas algumas adequações específicas, apontadas nos planos e 

programas ambientais. 
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Anexo 1 

Resultados das análises químicas 

Avaliação Preliminar 
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Anexo 2 

Boletim de campo das sondagens 

Avaliação Preliminar  
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 

 
Projeto  CEMITERIO DE CONGONHAS Execução                 
Sigla   SP1 Data de início 21/12/2009 Data de término 21/12/2009 

 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.650 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 327.753 Diâmetro da Instalação      - 

Altitude do terreno (m)  Prof. total do poço (m)       5,45 

  Filtro (m)          - 
Responsável Michele Pré-filtro (m)         - 

Método Trado Manual Selo de bentonita/ compactolit (m) - 
Sondador Aroldo Preenchimento com solo - 

Empresa de sondagem Almeida Sondas  S/C Ltda Tipo de Acabamento - 
 
Amostras para análises de solo 

ID Prof. (m) VOC (ppm) Data/ Hora Parâmetros a serem analisados Laboratório 

      

      

      

      
 
Medição de Nível da Água Subterrânea          Medição de Gases Voláteis 

Data hora NA(m)  Data hora NA(m)  Amostra ME (ppm) ME (%LEL) CH4 (ppm) CH4 (%LEL) 

23/12/09 9:00 seco         

           

           

           

           
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo 

Interpretação 
Geológica 

0,00 – 0,25 Argila siltosa, arenosa com pedregulhos e material orgânico, vermelha e marrom. ATERRO 

0,25 – 0,97 
Argila siltosa, arenosa com pedregulhos e material orgânico, vermelha amarela e 
vermelha. ATERRO 

0,97 – 5,45 Argila siltosa, arenosa com pedregulhos (médio), vermelha e amarela. ATERRO 

5,45 Fim da sondagem.  
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto  CEMITERIO DE CONGONHAS Execução                 

Sigla   SP-02 Data de início 21/12/09 Data de término 21/12/09 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.527 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 327.794 Diâmetro da Instalação      - 

Altitude do terreno (m)  Prof. total do poço (m)       7,45 

  Filtro (m)          - 
Responsável Michele Pré-filtro (m)         - 

Método Trado Manual Selo de bentonita/ compactolit (m) - 
Sondador Aroldo Preenchimento com solo - 

Empresa de sondagem Almeida Sondas  S/C Ltda Tipo de Acabamento - 
 
 
Medição de Nível da Água Subterrânea          Medição de Gases Voláteis 

Data hora NA(m)  Data hora NA(m)  Amostra ME (ppm) ME (%LEL) CH4 (ppm) CH4 (%LEL) 

23/12/09 9:10 3,84         

           

           

           

           
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo 

Interpretação 
Geológica 

0,00 – 0,30 Argila pouco siltosa, com material orgânico bem úmida, marrom e amarela vermelha. ATERRO 

0,30 – 0,75 Areia fina pouco argilosa, amarela. ATERRO 

0,75 – 2,40 Argila pouco siltosa arenosa, com pedregulho e mica, marrom. ATERRO 

2,40 – 2,60 Argila pouco siltosa, bem arenosa, amarela. *TQa 

2,60 – 4,00 Argila arenosa fina, vermelha. *TQa 

4,00 – 6,50 Argila siltosa, arenosa, vermelha cinza e amarela roxa. *TQa 

6,50 – 7,45 Argila siltosa, arenosa, variegada *TQa 

7,45 Fim da sondagem.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
* Sedimento da Formação São Paulo (*TQa) 
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto  CEMITERIO DE CONGONHAS Execução                 

Sigla   SP-03 Data de início 22/12/09 Data de término 22/12/09 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.547 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 328.112 Diâmetro da Instalação      - 

Altitude do terreno (m)  Prof. total do poço (m)       7,45 

  Filtro (m)          - 
Responsável Michele Pré-filtro (m)         - 

Método Trado Manual Selo de bentonita/ compactolit (m) - 
Sondador Aroldo Preenchimento com solo - 

Empresa de sondagem Almeida Sondas  S/C Ltda Tipo de Acabamento - 
 
 
Medição de Nível da Água Subterrânea          Medição de Gases Voláteis 

Data hora NA(m)  Data hora NA(m)  Amostra ME (ppm) ME (%LEL) CH4 (ppm) CH4 (%LEL) 

23/12/09 9:20 0,75         

           

           

           

           
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo 

Interpretação 
Geológica 

0,00 – 0,10 Asfalto ATERRO 

0,10 – 0,35 Argila arenosa grossa, com pedregulho de freza, amarela cinza. ATERRO 

0,35 – 1,85 Argila arenosa, marrom ATERRO 

1,85 – 3,00 Argila arenosa, marrom e amarela ATERRO 

3,00 – 5,81 Argila orgânica, preta ALUVIÃO 

5,81 Fim da sondagem.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* Sedimento da Formação São Paulo (*TQa) 
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto  CEMITERIO DE CONGONHAS Execução                 

Sigla   SP-04 Data de início 22/12/09 Data de término 22/12/09 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.788 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 327.858 Diâmetro da Instalação      - 

Altitude do terreno (m)  Prof. total do poço (m)       7,00 

  Filtro (m)          - 
Responsável Michele Pré-filtro (m)         - 

Método Trado Manual Selo de bentonita/ compactolit (m) - 
Sondador Aroldo Preenchimento com solo - 

Empresa de sondagem Almeida Sondas  S/C Ltda Tipo de Acabamento - 
 
 
Medição de Nível da Água Subterrânea          Medição de Gases Voláteis 

Data hora NA(m)  Data hora NA(m)  Amostra ME (ppm) ME (%LEL) CH4 (ppm) CH4 (%LEL) 

23/12/09 9:25 seco         

           

           

           

           
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo 

Interpretação 
Geológica 

0,00 – 0,15 Argila arenosa, com pedregulho, marrom. ATERRO 

0,15 – 0,50 Argila com cascalho, marrom. ATERRO 

0,50 – 0,88 Argila arenosa, vermelha ATERRO 

0,88 – 7,00 Argila bem arenosa, marrom com poucos detritos *TQa 

7,00 Fim da sondagem. *TQa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* Sedimento da Formação São Paulo (*TQa) 
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto  CEMITERIO DE CONGONHAS Execução                 

Sigla   SP-05 Data de início 22/12/09 Data de término 22/12/09 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.523 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 328.175 Diâmetro da Instalação      - 

Altitude do terreno (m)  Prof. total do poço (m)       5,45 

  Filtro (m)          - 
Responsável Michele Pré-filtro (m)         - 

Método Trado Manual Selo de bentonita/ compactolit (m) - 
Sondador Aroldo Preenchimento com solo - 

Empresa de sondagem Almeida Sondas  S/C Ltda Tipo de Acabamento - 
 
Medição de Nível da Água Subterrânea          Medição de Gases Voláteis 

Data hora NA(m)  Data hora NA(m)  Amostra ME (ppm) ME (%LEL) CH4 (ppm) CH4 (%LEL) 

23/12/09 9:40 1,74         

           

           

           

           
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo 

Interpretação 
Geológica 

0,00 – 0,60 Argila muito arenosa, com material orgânico, com pedregulhos, marrom. ATERRO 

0,60 – 1,68 Argila arenosa, plástica, com pedregulho, vermelha e variegada. ATERRO 

1,68 – 2,70 Argila bem arenosa pouco siltosa, vermelha. *TQa 

2,70 – 3,75 Argila arenosa pouco siltosa, vermelha. *TQa 

3,75 – 5,45 Argila siltosa pouco arenosa, roxa e variegada. *TQa 

5,45 Fim da sondagem *TQa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
* Sedimento da Formação São Paulo (*TQa) 
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto  CEMITERIO DE CONGONHAS Execução                 

Sigla   SP-06 Data de início 22/12/09 Data de término 22/12/09 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.775 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 327.878 Diâmetro da Instalação      - 

Altitude do terreno (m)  Prof. total do poço (m)       4,45 

  Filtro (m)          - 
Responsável Michele Pré-filtro (m)         - 

Método Trado Manual Selo de bentonita/ compactolit (m) - 
Sondador Aroldo Preenchimento com solo - 

Empresa de sondagem Almeida Sondas  S/C Ltda Tipo de Acabamento - 
 
 
Medição de Nível da Água Subterrânea          Medição de Gases Voláteis 

Data hora NA(m)  Data hora NA(m)  Amostra ME (ppm) ME (%LEL) CH4 (ppm) CH4 (%LEL) 

23/12/09 9:30 1,43         

           

           

           

           
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo 

Interpretação 
Geológica 

0,00 – 0,70 Argila arenosa pouco siltosa, vermelha ATERRO 

0,70 – 1,65 
Argila arenosa com detritos e material orgânico, vermelha amarelada e vermelha 
roxeada ATERRO 

1,65 – 3,55 Argila arenosa, com pedregulho (médio), material orgânico, vermelha clara e cinza. ATERRO 

3,55 – 4,45 
Argila siltosa, pouco arenosa, com pedregulhos e material orgânico, vermelha clara e 
cinza. 

*TQa 

4,45 Fim da sondagem.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
* Sedimento da Formação São Paulo (*TQa) 
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Anexo 3 

Perfis individuais de reconhecimento do subsolo  

por sondagens a percussão 
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Anexo 4 

Ensaios de permeabilidade em solos 
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Anexo 5 

Outorga do DAEE para uso de recurso hídrico (poço tubular 
profundo) e Documento de lacração 



 
 
 
 

211 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

 



 
 
 
 

212 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

 

 

 
 



 
 
 
 

213 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

 
 

 



 
 
 
 

214 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo 6 

Boletins de Sondagem  

Avaliação Confirmatória 



 
 
 
 

215 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    PM1 Data de início 02/05/11 Data de término 02/05/11 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.841,5 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 328.036,4 Diâmetro da Instalação      2” 

Altitude do terreno (m) 765,8 Prof. total do poço (m)       11,80 

  Filtro (m)          8,80 – 11,80 
Responsável Sandro Magro  Pré-filtro (m)         8,50 – 11,80 

Método Sondagem a trado Selo de bentonita/ compactolit (m) 0,30 – 8,50 
Sondador Julio Cesar Preenchimento com solo - 
Empresa de sondagem Almeida Sondas Tipo de Acabamento Câmara de calçada 

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
9,65 02/05/11 -    

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,0,5 Grama. - 

   

0,05 – 0,80 Argila pouco siltosa, pouco arenosa (areia grossa), marrom escuro. Aterro 

   

0,80 – 1,90 Areia grossa, pouco siltosa, com feldspato, com fragmentos milimétricos de quartzo, roxo 
e branco. TQa 

   

1,90 – 2,60 Argila arenosa (areia média), marrom amarelado TQa 

   

2,60 – 4,40 Areia média, pouco siltosa, com feldspato, com fragmentos milimétricos de quartzo, roxo, 
amarelo e branco. TQa 

   

4,40 – 6,60 Areia (média a grossa), com feldspato, com fragmentos milimétricos de quartzo, amarelo, 
roxo e branco. TQa 

   

6,60 – 9,80 Argila dura, marrom, cinza e roxo. TQa 

   

9,80 – 11,20 Areia grossa, marrom e cinza. TQa 

   

11,20 – 12,00 Areia (fina a média), marrom. TQa 

   

12,00 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    PM2 Data de início 29/04/11 Data de término 29/04/11 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.583,8 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 328.138,0 Diâmetro da Instalação      2” 

Altitude do terreno (m) 749,5 Prof. total do poço (m)       3,90 

  Filtro (m)          0,90 – 3,90 
Responsável Sandro Magro Pré-filtro (m)         0,70 – 3,90 

Método Sondagem a trado Selo de bentonita/ compactolit (m) 0,10 – 0,70 
Sondador Julio Cesar Preenchimento com solo - 
Empresa de sondagem Almeida Sondas Tipo de Acabamento Câmara de calçada 

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
1,82 29/04/11 -    

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,20 Asfalto com base de britas e areia. Piso 

   

0,20 – 0,80 Argila silto-arenosa, marrom escuro. Aterro 

   

0,80 – 3,30 Areia fina, pouco argilosa, cinza escuro. Aluvião 

   

3,30 – 390 Argila orgânica preta. Aluvião. 

   

3,90 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    PM3 Data de início 29/04/11 Data de término 29/04/11 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.560,7 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 328.214,0 Diâmetro da Instalação      2” 

Altitude do terreno (m) 750,3 Prof. total do poço (m)       4,80 

  Filtro (m)          1,50 – 4,80 
Responsável Sandro Magro Pré-filtro (m)         1,20 – 1,50 

Método Sondagem a trado Selo de bentonita/ compactolit (m) 0,10 – 1,20 
Sondador Julio Cesar Preenchimento com solo - 
Empresa de sondagem Almeida Sondas Tipo de Acabamento Câmara de calçada 

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
3,00 29/04/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,05 Grama. - 

   

0,05 – 0,80 Argila siltosa, com raízes, marrom escuro. Aterro. 

   

0,80 – 1,90 Argila siltosa, com fragmentos milimétricos de rocha, marrom. Aterro 

   

1,90 – 2,80 Argila arenosa, pouco siltosa, cinza. TQa 

   

2,80 – 3,90 Argila arenosa, pouco siltosa, marrom. TQa 

   

3,90 – 4,80 Argila dura, marrom, cinza e roxo. TQa 

   

4,80 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    PM4 Data de início 05/05/11 Data de término 05/05/11 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.859,9 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 327.949,2 Diâmetro da Instalação      2” 

Altitude do terreno (m) 755,5 Prof. total do poço (m)       6,00 

  Filtro (m)          3,00 – 6,00 
Responsável Sandro Magro Pré-filtro (m)         2,50 – 6,00 

Método Sondagem a trado Selo de bentonita/ compactolit (m) 0,30 – 2,50 
Sondador Aias Preenchimento com solo - 
Empresa de sondagem Almeida Sondas Tipo de Acabamento Câmara de calçada 

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
3,60 05/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 1,90 Argila siltosa, pouco arenosa, com fragmentos de matéria orgânica (raízes). Aterro 

   

1,90 – 3,80 Argila silto-arenosa, marrom. Aterro 

   

3,80 – 4,70 Argila silto-arenosa (areia fina), marrom avermelhado. TQa 

   

4,70 – 6,00 Areia argilo-siltosa (areia fina a média), marrom e cinza. TQa 

   

6,00 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    PM5 Data de início 29/04/11 Data de término 29/04/11 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.573,7 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 328.026,3 Diâmetro da Instalação      2” 

Altitude do terreno (m) 755,3 Prof. total do poço (m)       6,35 

  Filtro (m)          3,35 – 6,35 
Responsável Sandro Magro Pré-filtro (m)         2,50 – 3,35 

Método Sondagem a trado Selo de bentonita/ compactolit (m) 0,10 – 2,50 
Sondador Julio Cesar Preenchimento com solo - 
Empresa de sondagem Almeida Sondas Tipo de Acabamento Câmara de claçada 

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
4,55 29/04/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,15 Asfalto com base de britas e areia. Piso 

   

0,15 – 0,80 Argila dura, pouco siltosa, marrom e roxo. Aterro 

   

0,80 – 1,10 Argila silto-arenosa, marrom. Aterro 

   

1,10 – 3,90 Areia média, com feldspato, roxo e branco. TQa 

   

3,90 – 4,60 Argila (dura), pouco siltosa, marrom, cinza e roxo. TQa 

   

4,60 – 6,35 Areia (média a grossa), siltosa, pouco argilosa, marrom claro e amarelo escuro. TQa 

   

6,35 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    PM6 Data de início 05/05/11 Data de término 05/05/11 
 
Localização  Aspectos construtivos  

UTM - N (m) 7.382.650,4 Diâmetro da perfuração     4” 

UTM - E (m) 327.824,2 Diâmetro da Instalação      2” 

Altitude do terreno (m) 756,2 Prof. total do poço (m)       7,40 

  Filtro (m)          4,40 – 7,40 
Responsável Sandro Magro Pré-filtro (m)         4,00 – 7,40 

Método Sondagem a trado Selo de bentonita/ compactolit (m) 0,60 – 3,60 
Sondador Julio Cesar Preenchimento com solo 0,20 – 0,60 
Empresa de sondagem Almeida Sondas Tipo de Acabamento Cano alto e cimento 

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
7,25 05/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,60 Argila silto-arenosa, marrom, cinza e roxo. Aterro 

   

0,60 – 1,90 Argila siltosa, marrom. TQa 

   

1,90 – 2,60 Areia grossa, pouco siltosa, amarelo escuro. TQa 

   

2,60 – 4,70 Argila dura, siltosa, pouco arenosa, marrom cinza e roxo. TQa 

   

4,70 – 7,40 Areia (fina a grossa), marrom, cinza e amarelo escuro. TQa 

   

7,40 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-1 Data de início 03/05/11 Data de término 03/05/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.644,1   

UTM - E (m) 328.232,8   

Altitude do terreno (m) 758,2   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
7,80 03/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,05 Grama - 

   

0,05 – 0,40 Argila siltosa, com fragmentos vegetais Aterro 

   

0,40 – 2,60 Argila plástica e dura, marrom, cinza e roxo. TQa 

   

2,60 – 3,80 Areia grossa, com feldspato, com fragmentos de quartzo, marrom, roxo e branco. TQa 

   

3,80 – 4,50 Argila dura, marrom, cinza e roxo. TQa 

   

4,50 – 5,80 Areia fina, siltosa, marrom. TQa 

   

5,80 – 6,60 Argila dura, marrom, roxo e branco. TQa 

   

6,60 – 7,90 Areia média, com feldspato, marrom, roxo e branco. TQa 

   

7,90 – 8,60 Areia grossa, pouco siltosa, com fragmentos de quartzo, amarelo escuro. TQa 

   

8,60 – 9,20 Areia grossa, pouco siltosa, com fragmentos de quartzo, marrom avermelhado. TQa 

   

9,20 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-2 Data de início 28/04/11 Data de término 28/04/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.691,9   

UTM - E (m) 328.309,1   

Altitude do terreno (m) 754,8   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
0,85 28/04/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,30 Silte pouco arenoso, com restos vegetais (galhos, folhas e raízes), cinza escuro. Solo 
superficial 

   

0,30 – 0,70 Silte pouco arenoso, marrom. Aterro 

   

0,70 – 0,90 Argila pouco arenosa, pouco siltosa, marrom. TQa 

   

0,90 – 1,80 Areia média, pouco argilosa, marrom claro a cinza. TQa 

   

1,80 – 2,50 Argila pouco siltosa, pouco arenosa (areia fina), marrom variegado. TQa 

   

2,50 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-3 Data de início 04/05/11 Data de término 04/05/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.519,3   

UTM - E (m) 328.168,1   

Altitude do terreno (m) 744,2   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
4,60 04/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,30 Asfalto com base de britas e areia. Piso 

   

0,30 – 0,90 Argila silto-arenosa, marrom. Aterro 

   

0,90 – 1,80 Argila silto-arenosa, marrom escuro. Aluvião 

   

1,80 – 6,00 Argila orgânica, siltosa, preto. Aluvião 

   

6,00 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-4 Data de início 04/05/11 Data de término 04/05/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.612,5   

UTM - E (m) 327.949,4   

Altitude do terreno (m) 762,4   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
10,95 04/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,05 Grama - 

   

0,05 – 0,60 Argila siltosa, pouco arenosa, marrom escuro. Aterro 

   

0,60 – 2,60 Argila arenosa, pouco siltosa, marrom. TQa 

   

2,60 – 3,90 Argila siltosa, pouco arenosa (areia fina), marrom. TQa 

   

3,90 – 6,80 Areia (fina a média), com feldspato, com fragmentos de quartzo, marrom e amarelo. TQa 

   

6,80 – 10,70 Areia grossa, com feldspato, com fragmentos de quartzo, marrom e amarelo. TQa 

   

10,70 – 12,10 Areia fina, pouco argilosa, com feldspato, marrom e cinza. TQa 

   

12,10  Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-5 Data de início 05/05/11 Data de término 05/05/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.764,2   

UTM - E (m) 327.871,8   

Altitude do terreno (m) 754,2   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
4,00 05/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,05 Silte argiloso, com raízes, marrom. Solo 
superficial 

   

0,05 – 1,60 Argila siltosa, pouco arenosa, marrom. Aterro 

   

1,60 – 5,00 Argila dura, siltosa, marrom e cinza. TQa 

   

5,00 – 5,20 Argila arenosa (areia fina), amarelo escuro. TQa 

   

5,20 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-6 Data de início 04/05/11 Data de término 04/05/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.723,1   

UTM - E (m) 327.765,6   

Altitude do terreno (m) 747,0   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
0,80 04/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 1,20 Argila silto-arenosa, com fragmentos de matéria orgânica, marrom escuro. Aterro 

   

1,20 – 2,00 Argila dura, silto-arenosa, marrom, cinza e roxo. TQa 

   

2,00 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-7 Data de início 28/04/11 Data de término 28/04/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.639,8   

UTM - E (m) 327.784,4   

Altitude do terreno (m) 747,2   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
0,20 28/04/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,05 Grama - 

   

0,05 – 0,20 Silte areno-argiloso, com raízes, marrom. Solo 
superficial 

   

0,20 – 1,10 Argila plástica, pouco siltosa, marrom e cinza. Aterro 

   

1,10 – 1,90 Argila arenosa (areia média a grossa), com poucos fragmentos milimétricos de rocha. TQa 

   

1,90 – 2,40 Argila arenosa, pouco siltosa, marrom. TQa 

   

2,40 – 2,80 Argila arenosa, pouco siltosa, cinza variegado. TQa 

   

2,80 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 



 
 
 
 

228 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-8 Data de início 28/04/11 Data de término 28/04/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.564,5   

UTM - E (m) 327.835,3   

Altitude do terreno (m) 751,6   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
4,20 28/04/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,05 Grama. - 

   

0,05 – 1,50 Argila siltosa, com fragmentos milimétricos de quartzo, marrom. Aterro 

   

1,50 – 2,60 Areia (fina a média), cinza. Aterro 

   

2,60 – 3,70 Argila dura, pouco siltosa, pouco arenosa, marrom. TQa 

   

3,70 – 4,60 Areia (média a grossa), com fragmentos milimétricos de quartzo, marrom avermelhado. TQa 

   

4,60 – 5,00 Argila dura, pouco siltosa, pouco arenosa, marrom, cinza e amarelo. TQa 

   

5,00 Fim da sondagem.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-9 Data de início 04/05/11 Data de término 04/05/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.569,8   

UTM - E (m) 327.969,4   

Altitude do terreno (m) 754,9   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
6,40 04/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,05 Grama. - 

   

0,05 – 1,40 Argila siltosa, com fragmentos milimétricos de quartzo, marrom. Aterro 

   

1,40 – 3,70 Areia (média a grossa), pouco siltosa, com feldspato, com fragmentos de quartzo, 
marrom, cinza e branco. 

TQa 

   

3,70 – 5,90 Argila dura, pouco siltosa, cinza, roxo e amarelo. TQa 

   

5,90 – 6,80 Areia grossa, com feldspato, com fragmentos de quartzo, cinza, marrom e roxo. TQa 

   

6,80 – 7,50 Argila dura, pouco siltosa, pouco arenosa, marrom e roxo. TQa 

   

7,50 – 8,50 Areia argilosa (fina a média), amarelo escuro. TQa 

   

8,50 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
Campo Belo - São Paulo/SP - 04618-020 

E-mail: sandra@lentzmeioambiente.com.br 

Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-10 Data de início 03/05/11 Data de término 03/05/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.3826.47,6   

UTM - E (m) 328.136,3   

Altitude do terreno (m) 758,8   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
7,50 03/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,05 Grama. - 

   

0,05 – 0,60 Argila silto-arenosa, com fragmentos vegetais (raízes), com pedregulhos milimétricos 
(brita), marrom escuro. Aterro 

   

0,60 – 3,70 Argila pouco dura, silto-arenosa, marrom. Aterro 

   

3,70 – 4,80 Argila arenosa, plástica, cinza TQa 

   

4,80 – 8,30 Argila arenosa (areia fina a grossa), cinza escuro. TQa 

   

8,30 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-11 Data de início 05/05/11 Data de término 05/05/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.785,5   

UTM - E (m) 327.835,9   

Altitude do terreno (m) 748,3   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
2,00 05/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,05 Argila silto-arenosa, com fragmentos milimétricos de entulho, com raízes, marrom. Aterro 

   

0,05 – 3,10 Argila siltosa, com fragmentos de entulho, marrom. Aterro 

   

3,10 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-12 Data de início 04/05/11 Data de término 04/05/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.736,3   

UTM - E (m) 327.888,6   

Altitude do terreno (m) 759,6   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
9,97 04/05/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,05 Grama - 

   

0,05 – 0,60 Argila siltosa, com fragmentos milimétricos de entulho, marrom. Aterro 

   

0,60 – 2,80 Areia siltosa (areia fina a média), com pouco feldspato, marrom. TQa 

   

2,80 – 6,60 Argila dura, pouco siltosa, marrom. TQa 

   

6,60 – 7,80 Argila siltosa, pouco arenosa (areia fina), marrom e cinza. TQa 

   

7,80 – 9,70 Argila areno-siltosa (areia fina), marrom e cinza. TQa 

   

9,70 – 11,20 Areia siltosa (areia fina), pouco argilosa, marrom, cinza e roxo. TQa 

   

11,20 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-13A Data de início 28/04/11 Data de término 28/04/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.597,4   

UTM - E (m) 327.860,4   

Altitude do terreno (m) 755,4   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
0,70 28/04/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,20 Silte arenoso, cinza escuro. Aterro 

   

0,20 – 1,50 Silte arenoso (areia média), marrom variegado. TQa 

   

1,50 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 



 
 
 
 

234 
 

Fone/Fax: (11) 3853-2138 
www.lentzmeioambiente.com.br 

Rua Álvaro Luís Roberto Assumpção, 431 
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Boletim de campo para sondagem/ poço de monitoramento 
 

Projeto   Cemitério Congonhas Execução            LENTZ Meio Ambiente 

Sigla    ST-13B Data de início 28/04/11 Data de término 28/04/11 
 
Localização    

UTM - N (m) 7.382.596,3   

UTM - E (m) 327.861,6   

Altitude do terreno (m) 755,3   

Responsável Sandro Magro   
Método Sondagem a trado   

Sondador Julio Cesar   
Empresa de sondagem Almeida Sondas   

 
Medições de NA 

NA DATA HORA NA DATA HORA 
6,00 28/04/11     

      
 
Perfil de Sondagem 

Mudança de 
camadas (m) Classificação tátil visual e olfativa do solo Interpretação 

Geológica 

0,00 – 0,20 Silte arenoso, cinza escuro Aterro 

   

0,20 – 1,90 Silte arenoso (areia fina), marrom variegado. TQa 

   

1,90 – 2,30 Areia (fina a grossa), com fragmentos milimétricos de quartzo, marrom variegado. TQa 

   

2,30 – 4,80 Silte pouco argiloso, pouco arenoso, marrom variegado. TQa 

   

4,80 – 5,90 Areia fina, siltosa, cinza, amarelo e roxo. TQa 

   

5,90 – 6,50 Areia fina, pouco siltosa, roxo e amarelo. TQa 

   

6,50 – 7,00 Areia média, com fragmentos milimétricos de quartzo, roxo com pontos brancos e 
amarelos. TQa 

   

7,00 Fim da sondagem. - 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
TQa = Sedimento da Formação São Paulo. 
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Anexo 7 

Cadeias de custódia 
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Anexo 8 

Fichas de amostragem 
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Anexo 9 

Resultados das análises químicas  

Avaliação confirmatória 
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Anexo 10 

Testes hidráulicos 
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Anexo 11 

Planilha de levantamento de Cemitérios existentes na cidade de SP 
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Anexo 12 

Empresa de transporte e destinação dos resíduos de exumação 

(Montanha – Transporte e Coleta de resíduos Ltda. M.E. ) 
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Anexo 13 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
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