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POÇOS PROFUNDOS - DAEE 

ANEXO 10.2-2 



 
  Anexo 10.2-2 – Poços Profundos 
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Código_P

oço Aquífero 

UTM_N

_M 

UTM_E

_M 

UTM_

MC 

Vazão_m

3_h 

Nível_Estátic

o_m 

Cota_

m 

64 CRISTALINO 

73967

00 

33190

0 45 0 8 747 

68 CRISTALINO 

73953

50 

33140

0 45 0 27,82 765 

176 CRISTALINO 

73952

90 

33114

0 45 2,5 30 0 

235 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73939

10 

33072

0 45 0 0 

776,

85 

241 ** 

73947

30 

33212

0 45 0 0 0 

273 CRISTALINO 

73967

00 

33235

0 45 0 6 742 

277 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73941

90 

33203

0 45 0 24,12 770 

301 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73932

40 

33124

0 45 8 98,2 816 

302 CRISTALINO 

73968

50 

33208

0 45 6 5,48 740 

316 

PRECAMBRIANO TERCIARIO 

SAO PAUL 

73924

20 

33215

0 45 5,75 103,05 817 

320 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73933

80 

33234

0 45 0 0 785 

371 CRISTALINO 

73952

10 

33123

0 45 8 44,84 773 

380 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73926

60 

33255

0 45 13 113,25 785 

440 CRISTALINO 

73962

40 

33157

0 45 5 6,4 800 

445 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73936

90 

33073

0 45 1 62,54 815 

446 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73937

30 

33076

0 45 6 61 815 

447 CRISTALINO 

73924

70 

33231

0 45 10,5 113 818 

448 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73937

40 

33105

0 45 10 64,17 810 

452 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73929

50 

33244

0 45 2 16 798 

454 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73950

30 

33205

0 45 1,8 28 750 

455 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73950

30 

33202

0 45 2,2 32,43 750 

456 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73950

70 

33203

0 45 8 30 750 

468 

PRECAMBRIANO TERCIARIO 

SAO PAUL 

73973

50 

33193

0 45 0 0 721 

511 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73950

20 

33229

0 45 4 0 754 

516 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73938

20 

33115

0 45 7,2 76,5 800 

517 

PRECAMBRIANO TERCIARIO 

SAO PAUL 

73938

10 

33133

0 45 6 53,8 775 

570 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73959

00 

33212

0 45 0,8 32,14 747 

571 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73965

80 

33297

0 45 8 11,2 740 

607 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73920

60 

33231

0 45 7 72,62 818 

667 CRISTALINO 

73967

70 

33188

0 45 3,5 26,18 742 

707 CRISTALINO 

73974

50 

33292

0 45 3 8,1 722 
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745 

PRECAMBRIANO TERCIARIO 

SAO PAUL 

73943

60 

33227

0 45 0,5 0 763 

782 CRISTALINO 

73961

50 

33108

0 45 4,8 8,95 757 

783 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73958

70 

33229

0 45 0,6 10 0 

809 CRISTALINO 

73935

60 

33240

0 45 5 18 775 

812 CRISTALINO 

73941

90 

33144

0 45 0,7 29,34 800 

818 

SEDIM. INTRUSIVO 

CRISTALINO 

73956

00 

33256

0 45 8 30,19 730 

825 CRISTALINO 

73935

30 

33144

0 45 5 79 0 

830 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73962

00 

33237

0 45 2,5 27 750 

870 FREATICO 

73956

30 

33221

0 45 0,5 5 747 

872 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73956

20 

33301

0 45 4,25 8,1 743 

889 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73953

00 

33188

0 45 2 30 750 

894 CRISTALINO 

73933

00 

33124

0 45 9 79,93 830 

919 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73928

70 

33195

0 45 8 121,2 812 

980 CRISTALINO 

73951

20 

33111

0 45 1,5 28,08 750 

1016 

PRECAMBRIANO TERCIARIO 

SAO PAUL 

73934

20 

33145

0 45 4 82,2 813 

1074 CRISTALINO 

73955

20 

33227

0 45 1,5 25,17 730 

1075 CRISTALINO 

73925

60 

33212

0 45 3 33 0 

1096 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73940

70 

33087

0 45 3 30 800 

1133 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73956

50 

33245

0 45 2 30,17 750 

1140 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73957

40 

33201

0 45 3 27,18 747 

1194 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73948

20 

33234

0 45 26 34 750 

1225 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73935

40 

33097

0 45 8 37 806 

1276 CRISTALINO 

73974

30 

33286

0 45 5,8 6,5 722 

1277 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73926

70 

33240

0 45 20 119,3 807 

1293 CRISTALINO 

73944

90 

33146

0 45 5,2 35,5 0 

1310 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73927

90 

33189

0 45 4 105 815 

1329 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73944

00 

33171

0 45 1,8 10 0 

1371 CRISTALINO 

73960

60 

33203

0 45 4 11 746 

1392 CRISTALINO 

73954

00 

33078

0 45 3 30 808 

1412 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73957

70 

33268

0 45 1,2 5 745 

1415 CRISTALINO 

73978

70 

33211

0 45 4 22,6 780 

1417 CRISTALINO 

73978

70 

33211

0 45 0 0 780 

1423 CRISTALINO 

73957

50 

33268

0 45 1,5 20,18 746 
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1454 CRISTALINO 

73973

00 

33156

0 45 5 41 

723,

5 

1459 CRISTALINO 

73973

30 

33195

0 45 2,48 26,36 725 

1477 CRISTALINO 

73930

90 

33275

0 45 6 21 0 

1483 CRISTALINO 

73939

50 

33047

0 45 15,31 88 819 

1554 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73965

60 

33236

0 45 0,6 6,52 742 

1566 CRISTALINO 

73956

60 

33272

0 45 0,6 9,05 746 

1568 

TERCIARIO FORMACAO SAO 

PAULO 

73944

00 

33200

0 45 5 18,2 746 

1575 FREATICO 

73965

20 

33238

0 45 0,6 6,65 0 

1931 CRISTALINO 

73942

80 

33081

0 45 7 59 800 

1993 CRISTALINO 

73933

80 

33148

0 45 15 96,6 826 

2000 CRISTALINO 

73942

40 

33131

0 45 2,8 27 0 

2001 CRISTALINO 

73941

10 

33130

0 45 3,2 29 0 

2013 CRISTALINO 

73966

00 

33358

0 45 7 19,3 705 

2025 CRISTALINO 

73937

10 

33071

0 45 5 82 831 

2356 CRISTALINO 

73967

70 

33228

0 45 0 0 735 
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SONDAGEM DAS ÁREAS CONTAMINADAS E INDICAÇÃO 
DOS NAs 
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Auto Posto Arpoador LTDA 
Cadastro agência Pinheiros 100 03304 94 
Numero de identificação 01213-000 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Centro Automotivo Rádio Taxi LTDA 
Cadastro agência Pinheiros 100 082682-6 94 
Numero de identificação 01212-000 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Serviços Automotivos Avenida LTDA 

Cadastro agência Pinheiros 100 32976-4 

Numero de identificação 01206-000 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Dreyton Participações S/C LTDA 

Cadastro agência Pinheiros 100 082813-0 

Numero de identificação 01212-030 
 

Auto Posto Timbiras LTDA 

Cadastro agência Pinheiros 100 08400-77 

Numero de identificação 01208-010 
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CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO 
ANEXO 10.2-4 
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LISTAGEM DA CETESB DE ÁREAS CONTAMINADAS 

ANEXO 10.2-6 



Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO MAUÁ LTDA
RUA MAUÁ 1222    -  LUZ - CEP: 1028000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 333.794,59 UTM_N 7.396.083,36DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1065

 
Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental 
Diretoria de Tecnologia, Qualidade e Avaliação Ambiental 

 
 
novembro/2009
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SÃO PAULO.
R DA CANTAREIRA 1351    -  LUZ - CEP: 1103201 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 333.977,00 UTM_N 7.396.562,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1105

 
Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental 
Diretoria de Tecnologia, Qualidade e Avaliação Ambiental 

 
 
novembro/2009
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO FLOR DA LUZ LTDA.
R JOÃO TEODORO 284     -  LUZ - CEP: 1105000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 333.674,00 UTM_N 7.396.542,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1107

 
Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental 
Diretoria de Tecnologia, Qualidade e Avaliação Ambiental 
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - INCINERADOR DA PONTE PEQUEN
AV DO ESTADO 300     -  BOM RETIRO - CEP: 1107000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.656,26 UTM_N 7.398.014,76DATUM WGS84Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1109
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO PRATES LTDA.
RUA PRATES 1011    -  BOM RETIRO - CEP: 1121000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 333.147,00 UTM_N 7.397.424,00DATUM Córrego AlegreCoordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1126
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO SILVA PINTO LTDA.
RUA SILVA PINTO 353     -  BOM RETIRO - CEP: 1126010 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.705,00 UTM_N 7.397.087,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação reabilitada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1127
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
POSTO DE SERVIÇOS PUMA LTDA.
R SOLON 829     -  BOM RETIRO - CEP: 1127010 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.188,00 UTM_N 7.397.363,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1129
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
POSTO BOM RETIRO LTDA.
R JARAGUÁ 267     -  BOM RETIRO - CEP: 1129000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.270,00 UTM_N 7.397.693,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1130
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
POSTO DE SERVIÇOS SÃO DONATO LTDA.
RUA ANHAIA 1092    -  BOM RETIRO - CEP: 1130000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.886,00 UTM_N 7.397.823,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1133
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
BPL AUTO POSTO LTDA.
AVENIDA RUDGE 709     -  BOM RETIRO - CEP: 1133000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.298,00 UTM_N 7.397.995,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
CIMAL COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A.
AV RUDGE 1098    -  BOM RETIRO - CEP: 1134000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.249,00 UTM_N 7.398.070,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1138
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO SOLIMÕES LTDA.
R ANHANGUERA 762     -  BARRA FUNDA - CEP: 1138020 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.299,00 UTM_N 7.397.893,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO HD LTDA.
RUA APA 140     -  CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 1201030 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.426,00 UTM_N 7.396.353,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1202
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
CAMPOS ELÍSIOS GASOLINA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
AL BARÃO DE LIMEIRA 668     -  CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 1202000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.938,00 UTM_N 7.396.305,00DATUM Córrego AlegreCoordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1205
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
POSTO PRINCESA IZABEL LTDA.
AV RIO BRANCO 1010    -  CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 1206001 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.210,00 UTM_N 7.396.345,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
POSTO DE SERVIÇOS NOVO BARÃO LTDA.
AVENIDA RIO BRANCO 1400    -  CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 1206000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.059,00 UTM_N 7.396.674,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação reabilitada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1208
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA.
R DOS TIMBIRAS 560     -  SANTA EFIGÊNIA - CEP: 1208010 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.448,00 UTM_N 7.395.531,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1212
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
DREYTON PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.
RUA AURORA 140     -  SANTA IFIGÊNCIA - CEP: 1212030 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.822,00 UTM_N 7.395.961,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1215
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
LAFAYETTE AUTO POSTO LTDA.
AL GLETE 697     -  CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 1215001 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.841,00 UTM_N 7.396.245,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
BEATRIZ HORTA DE ARAÚJO    (REAL DOIS POSTO DE SERVIÇOS LTDA.)
RUA HELVÉTIA  04      -  SANTA EFIGÊNIA - CEP: 1215000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.479,00 UTM_N 7.396.559,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada sob investigação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1216
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO ARINELLA CENTRO LTDA.
ALAMEDA NOTHMANN 833     -  CENTRO - CEP: 1216001 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.735,00 UTM_N 7.396.403,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1218
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
POSTO PAULICÉIA LTDA.
ALAMEDA EDUARDO PRADO 874     -  CAMPOS ELÍSEOS - CEP: 1218010 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.299,00 UTM_N 7.396.578,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1220
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
RIP POSTO DE SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA.
RUA REGO FREITAS 47      -  SANTA CECÍLIA - CEP: 1220010 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.986,00 UTM_N 7.395.563,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1225
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
POSTO DE SERVIÇOS SANTA CECÍLIA LTDA.
RUA DOUTOR FREDERICO STEIDEL 58      -  VILA BUARQUE - CEP: 1225030 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.907,00 UTM_N 7.395.665,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1227
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
DUQUE & CIA. LTDA.
AV ANGÉLICA 1569    -  SANTA CECÍLIA - CEP: 1227100 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 330.808,00 UTM_N 7.395.048,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
SISTEMA AUTO POSTO LTDA.
AV ANGÉLICA 197     -  SANTA CECÍLIA - CEP: 1227000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.240,00 UTM_N 7.396.350,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1228
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO BARONESA LTDA.
AV. ANGÉLICA 806     -  SANTA CECÍLIA - CEP: 1228000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.060,00 UTM_N 7.395.781,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO HYGIENÓPOLIS LTDA.
AVENIDA ANGÉLICA 1322    -  HIGIENÓPOLIS - CEP: 1228100 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 330.886,00 UTM_N 7.395.298,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1232
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO PACAEMBU LTDA.
AV. ARNOLFO DE AZEVEDO 261     -  PACAEMBU - CEP: 1236030 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 329.703,00 UTM_N 7.395.093,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1255
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO.
RUA DA CONSOLAÇÃO 2367    -  CONSOLAÇÃO - CEP: 1301100 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 330.400,00 UTM_N 7.394.068,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO NONINHA LTDA.
RUA DA CONSOLAÇÃO 785     -  CONSOLAÇÃO - CEP: 1301000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.745,00 UTM_N 7.394.871,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação reabilitada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1303
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA.
R MARQUÊS DE PARANAGUÁ 21      -  CONSOLAÇÃO - CEP: 1303050 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.537,53 UTM_N 7.394.779,04DATUM WGS84Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1307
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO QUINTA AVENIDA LTDA.
RUA FREI CANECA 803     -  BELA VISTA - CEP: 1307001 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.155,00 UTM_N 7.394.134,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1313
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
EMANUELA AUTO POSTO LTDA.
PRAÇA 14 BIS 27      -  BELA VISTA - CEP: 1313010 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.706,00 UTM_N 7.394.043,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO 14 BIS LTDA.
PRAÇA 14 BIS 63      -  BELA VISTA - CEP: 1313010 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.557,00 UTM_N 7.393.986,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação reabilitada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

 
Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental 
Diretoria de Tecnologia, Qualidade e Avaliação Ambiental 

 
 
novembro/2009

 
 
Página 1902 de 2904



Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO GRANERO LTDA.
RUA DR. PLÍNIO BARRETO 31      -  BELA VISTA - CEP: 1313020 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.601,00 UTM_N 7.393.949,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1315
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO JACEGUAI LTDA.
RUA SANTO AMARO 633     -  BELA VISTA - CEP: 1315001 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.635,00 UTM_N 7.394.113,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1320
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO GRANA LTDA.
RUA CONSELHEIRO CARRÃO 501     -  BELA VISTA - CEP: 1320000 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 331.936,00 UTM_N 7.393.788,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação reabilitada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1322
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO NAKIA LTDA.
RUA PEDROSO 288     -  LIBERDADE - CEP: 1322010 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.501,00 UTM_N 7.393.329,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1325
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO PRINCESA DOS CAMPOS LTDA.
R FORTALEZA 199     -  BELA VISTA - CEP: 1325010 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.156,00 UTM_N 7.393.569,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1328
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO BIXIGA LTDA.
R MANOEL DUTRA 288     -  BELA VISTA - CEP: 1328010 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.048,00 UTM_N 7.394.093,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1401
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
TOSCANO AUTO POSTO LTDA.
AV. LIBERDADE 774     -  LIBERDADE - CEP: 1502001 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.874,00 UTM_N 7.393.657,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para reabilitação

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1504
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
AUTO POSTO BEIRIZ LTDA
RUA VERGUEIRO 1003    -  LIBERDADE - CEP: 1504001 - SÃO PAULO

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 23 UTM_E 332.716,00 UTM_N 7.392.344,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

CEP 1514
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Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo 
EVTC - EMPRESA VOTUPORANGUENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA.
R FREI DAMIÃO 2848    -  SANTA ELISA - CEP: 15505187 - VOTUPORANGA

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade
fuso 22 UTM_E 606.543,41 UTM_N 7.741.278,74DATUM WGS84Coordenadas (m):

Classificação contaminada

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco/ gerenciamento do risco

concepção da remediação

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento
reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora
solo superficial 

águas superficiais
águas subterrâneas
sedimentos

subsolo

biota
ar

Meio impactado 
combustíveis líquidos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação
armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

metano/outrosvapores/gasesexistência de fase livre
existência de POPs

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

declorinação redutiva

oxidação/redução química

barreiras reativas 

lavagem de solo
remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação
fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outros

Medidas de remediação

isolamento da área (proibição de acesso à área)
ventilação/exaustão de espaços confinados
monitoramento do índice de explosividade
monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento
interdição edificações

proibição de consumo de alimento

Medidas de controle de engenharia

uso água subterrânea
uso água superficial
consumo alimentos
uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras
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LISTA DE ATIVIDADES PONTECIALMENTE CONTAMINADAS 

Anecxo 10.2-7
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Lista das atividades industriais e comerciais potencialmente contaminadoras 
do solo e água subterrânea 

Fontes: CETESB, 1999; IBGE, 2007 
CÓDIGO 
IBGE DESCRIÇÃO 

0010000 a 
0019999 EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 

0020000 a 
0029999 EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS 

0030000 a 
0032999 EXTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS MINERAIS 

0050000 a 
0059999 

PELOTIZAÇÃO DE MINERAIS - INCLUSIVE OUTROSBENEFICIAMENTOS DE MINERAIS, ASSOCIADOS OU NÃO 
ÀEXTRAÇÃO 

1042000 a 
1042999 

FABRICAÇÃO DE CANOS, MANILHAS, TUBOS, CONEXÕES,LADRILHOS, MOSAICOS E PASTILHAS CERÂMICAS, E 
ARTEFATOS DE CRE 

1043000 a 
1043999 FABRICAÇÃO DE AZULEJOS 

1044000 a 
1044999 

FABRICAÇÃO DE MATERIAL SANITÁRIO, ARTEFATOS DEPORCELANA, FAIANÇA E CERÂMICA ARTÍSTICA - EXCLUSIVE 
LOUÇA PARA SERVIÇO DE MESA (GRUPO 10,45) 

1045000 a 
1045999 FABRICAÇÃO DE LOUÇA PARA SERVIÇO DE MESA 

1046000 a 
1046999 

FABRICAÇÃO DE MATERIAL REFRATÁRIO PARA FINSINDUSTRIAIS (ALUMINOSOS, SILICOSOS, SÍLICO-
ALUMINOSOS,GRAFITOSOS, PÓS-EXOTÉRMICOS, “CHAMOTE”, ETC.) 

1050001 a 
1052999 FABRICAÇÃO DE CLINQUER E DE CIMENTO 

1063000 a 
1063999 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO 

1065000 a 
1065999 

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE AMIANTO OU ASBESTOS -EXCLUSIVE ARTEFATOS DO VESTUÁRIO E PARA 
SEGURANÇA INDUSTRIAL (GRANDE GRUPO 25,60) 

1070000 a 
1079999 FABRICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE VIDRO E CRISTAL 

1081100 a 
1081199 BENEFICIAMENTO E PREPARAÇÃO DE GESSO OU GIPSITA -INCLUSIVE GESSO CRE 

1081700 a 
1081799 

BENEFICIAMENTO OU PREPARAÇÃO DE AMIANTO OUASBESTOS - EXCLUSIVE A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 
(GRUPO 10,65) 

1100000 a 
1199999 METALÚRGICA 

1200000 a 
1299999 MECÂNICA 

1300000 a 
1399999 MATERIAL ELÉTRICO E DE COMUNICAÇÕES 

1400000 a 
1499999 MATERIAL DE TRANSPORTE 

1510000 a 
1519999 DESDOBRAMENTO DA MADEIRA 

1520000 a 
1529999 

PRODUÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS EFABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA E ARTIGOS DE 
CARPINTARIA 

1530000 a 
1539999 

FABRICAÇÃO DE CHAPAS E PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA OU PRENSADA, E MADEIRA 
COMPENSADA,REVESTIDA OU NÃO COM MATERIAL PLÁSTICO 

1580000 a 
1589999 PRODUÇÃO DE LENHA E CARVÃO VEGETAL 

1610000 a 
1619999 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS MADEIRA, VIME E JUNCO 

1620000 a 
1629999 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE METAL 

1630000 a 
1639999 FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE MATERIAL PLÁSTICO 

1640000 a 
1649999 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COLCHOARIA 

1690000 a 
1699999 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE ARTEFATOSDIVERSOS DO MOBILIÁRIO 

1710000 a 
1719999 FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PASTA MECÂNICA E DE POLPA DE MADEIRA 

1720000 a 
1729999 FABRICAÇÃO DE PAPEL, PAPELÃO, CARTOLINA E CARTÃO 
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1800000 a 
1899999 BORRACHA 

1910000 a 
1912999 SECAGEM, SALGA, CURTIMENTO E OUTRAS PREPARAÇÕES DE COUROS E PELES - INCLUSIVE SUBPRODUTOS 

2000000 a 
2099999 QUÍMICA 

2100000 a 
2199999 PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS 

2210000 a 
2219999 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA 

2220000 a 
2229999 FABRICAÇÃO DE SABÕES E DETERGENTES 

2300000 a 
2399999 PRODUTOS DE MATERIAS PLÁSTICAS 

2410000 a 
2419999 

BENEFICIAMENTO DE FIBRAS TÊXTEIS, FABRICAÇÃO DEESTOPA, DE MATERIAIS PARA ESTOFOS, E RECUPERAÇÃO 
DERESÍDUOS TÊXTEIS 

2420000 a 
2429999 FIAÇÃO, FIAÇÃO E TECELAGEM, E TECELAGEM 

2460000 a 
2469999 ACABAMENTO DE FIOS E TECIDOS 

2570000 a 
2579999 

TINGIMENTO, ESTAMPARIA, E OUTROS ACABAMENTOS EMROUPAS, PEÇAS DO VESTUÁRIO E ARTEFATOS 
DIVERSOS DE TECIDOS 

2691000 a 
2691999 

REFINAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS E PRODUTOS DO BENEFICIAMENTO DO CACAU 
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO 

2698000 a 
2698999 

FABRICAÇÃO DE RAÇÕES BALANCEADAS, DE ALIMENTOSPREPARADOS PARA ANIMAIS E A FABRICAÇÃO DE 
FARINHAS DE CARNE, SANGUE, OSSO E PEIXE 

2990000 a 
2999999 PRODUÇÃO DE MATRIZES PARA IMPRESSÃO 

3110000 a 
3199999 UTILIDADE PÚBLICA 

3121000 a 
3121199 

SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, CORTE DE CHAPASMETÁLICAS, RECUPERAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE 
SUCATAMETÁLICA - INCLUSIVE A LIMPEZA DE FORNOS SIDERÚRGICOS 

3121500 a 
3121599 RECUPERAÇÃO DE SUCATA METÁLICA - INCLUSIVE A LIMPEZA DE FORNOS INDUSTRIAIS 

3121600 a 
3121699 SERVIÇOS DE SELEÇÃO, IMUNIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE SEMENTES PARA PLANTIO 

3121755 a 
3121755 SERVIÇO DE ENVASAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS (GLP, DESINFETANTES, INSETICIDAS E SIMILARES) 

3121950 a 
3121959 

RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, ATRAVÉS DETRATAMENTO DE POLUENTES (SODA CÁUSTICA, 
VINHOTO,MERCÚRIO, ETC.) 

3140030 a 
3140039 INCINERADORES 

3210000 a 
3210999 CONSTRUÇÃO CIVIL 

3215200 a 
3215209 DEPÓSITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA 

3215210 a 
3215219 DEPÓSITO DE INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS 

3216314 a 
3216314 DEPÓSITO DE UNIDADES AUXILIARES DE APOIO (UTILIDADES) E DE SERVIÇOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 

3220000 a 
3220999 PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS 

3230000 a 
3230999 CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES, MIRANTES, ETC 

4011000 a 
4011999 AGRICULTURA, BENEFICIAMENTO DE SEMENTES 

4012000 a 
4012999 EXTRAÇÃO VEGETAL 

4021000 a 
4021999 CRIAÇÃO ANIMAL -EXCLUSIVE BOVINOCULTURA 

4022000 a 
4022999 BOVINOCULTURA 

4040000 a 
4040999 FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO 

5011000 a 
5011999 TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS DE PASSAGEIROS E CARGAS 

5012000 a 
5012999 TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 

5030000 a 
5039999 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS E CARGAS 
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5040000 a 
5047999 TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS E CARGAS -INCLUSIVE METROVIÁRIOS 

5048000 a 
5048999 GARAGENS E PARQUEAMENTOS DE VEÍCULOS 

5050000 a 
5059999 TRANSPORTES AÉREOS DE PASSAGEIROS E CARGAS 

5099000 a 
5099999 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OUTROS SERVIÇOSDE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS OU NÃO 
CLASSIFICADOS 

5321000 a 
5321999 

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS - EXCLUSIVE EMBARCAÇÕES,AERONAVES E VEÍCULOS FERROVIÁRIOS (14,13,10-4, 
14,13,50-3, 14,72,99-2, 14,23,99-1) 

5322000 a 
5322999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL 

5410000 a 
5419999 SERVIÇOS DE HIGIÊNE - BARBEARIAS, SAUNAS, LAVANDERIAS, ETC 

5512000 a 
5512999 ARMAZENS GERAIS E TRAPICHES 

5539000 a 
5539999 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SEGURANÇA 

6015000 a 
6015999 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS EFARMACÊUTICOS 

6016000 a 
6016999 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

6033000 a 
6033999 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS USADOS E SUCATAS 

6109000 a 
6110999 COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 

9999010 a 
9999021 QUEIMA AO AR LIVRE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 
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