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GERENCIAMENTO E REMEDIAÇÂO DE SOLOS CONTAMINADOS 

Resumo -  Este trabalho parcial tem como objetivo geral apresentar os principais 
aspectos envolvidos nas etapas de gerenciamento de áreas contaminadas desde a 

identificação até o monitoramento de locais comprovadamente contaminados.  
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1    Introdução 

Atualmente, segundo Gloeden 

(2012) com o grande crescimento da 

construção civil e a escassez de terre-

nos na Capital e Região Metropolitana 

de São Paulo, muitos terrenos anteri-

ormente ocupados por postos de gaso-

lina, indústrias ou aterros sanitários, 

são adquiridos por incorporadoras para 

fins residenciais ou comerciais. A maio-

ria desses terrenos possuem áreas con-

taminadas por poluentes ou contami-

nantes depositados, infiltrados, arma-

zenados de forma planejada ou aciden-

tal.  

Um plano de remediação adequado 

deve ser elaborado para avaliação do 

órgão público responsável, que no caso 

do Estado de São Paulo trata-se da 

Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB).  

O processo de recuperação ini-

cia-se através de uma investigação que 

quantifica e avalia detalhadamente as 

características da contaminação, se-

gundo a CETESB (2011) essas caracte-

rísticas trata-se de fonte de contamina-

ção, meios afetados, dimensões e vo-

lume das áreas. Essas informações 

subsidiam a etapa seguinte, a avaliação 

de risco que quantifica os riscos ao 

meio ambiente e a população e as vias 

de exposição e transporte do contami-

nante.  

Com esses resultados pode-se  

selecionar a técnica de remediação 

adequada, promovendo a redução, eli-

minação ou isolamento da contamina-

ção para posterior uso.  

Após essas etapas a área deve 

permanecer em monitoramento, duran-

te o prazo definido pelo órgão público 

para verificar a eficiência da remedia-

ção. 

2   Objetivos 

O trabalho a ser desenvolvido tem 

como objetivo geral apresentar os prin-

cipais aspectos envolvidos na atividade 

de gerenciamento de áreas contamina-

das, aprofundando-se nas técnicas dis-

poníveis para remediação dessas 

áreas.  

 



3 Metodologia 

Para o desenvolvimento da disser-

tação os materiais utilizados serão as 

referências bibliográficas de livros, ma-

nuais especializados no tema, artigos e 

sites de órgãos públicos ambientais.  

A metodologia do trabalho se basea-

rá em pesquisas bibliográficas, entrevis-

tas, consultas técnicas e num estudo de 

caso a ser ainda definido. 

4 Desenvolvimento 

4.1 Avaliação e investigação das 

áreas contaminadas 

As áreas contaminadas podem ge-

rar danos ou riscos a saúde humana, 

restrições ao uso dos recursos hídricos 

e do solo, danos ao patrimônio público 

e privado e danos ao meio ambiente. A 

fim de se evitar esses danos gerados 

pela contaminação de solos inicia-se o 

estudo que irá avaliar as áreas com 

suspeita de contaminação para propor 

uma maneira de remediá-las. 

No estado de São Paulo, a 

CETESB criou alguns procedimentos a 

serem seguidos  para a avaliação de 

passivos ambientais. Através desses 

procedimentos, para o diagnóstico cor-

reto de áreas contaminadas, deve-se 

iniciar um processo de investigação e 

avaliação, que é composta das etapas 

mostradas na Figura 01: 
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Levantamento do Histórico

Inspeção de Campo

Entrevistas
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Sondagens e amostragem de solo

Análise Química

Análise de Resultados

Investigação Detalhada

Avaliar fonte de Contaminação

Escolha da Técnica de Remediação

Avaliação de Risco

Identificação e Quantificação de Risco

 

Fig. 1. Esquema das etapas de 
avaliação. 

4.2 Técnicas 

Com a identificação do tipo e o 

risco  da contaminação, segundo a 

CETESB (2012) pode-se discutir previ-

amente a técnica de remediação a ser 

implantada e aprovada pelo órgão am-

biental vigente, considerando as metas 

de remediação e os prazos de execu-

ção. 

De acordo com a Fundações & 

Obras Geotécnicas (2010) a remedia-

ção tem diversos objetivos, entre eles a 

remoção de fonte de contaminação, a 

redução de contaminação de solo e a 

redução de riscos ambientais ou de ex-

posição de trabalhadores e usuários do 

local e do recurso. 

4.3 Projeto de Remediação 



A CETESB propõe algumas premis-

sas de projeto, que deverão ser acata-

das durante toda a execução da des-

contaminação. Pode-se dar como 

exemplo: se for confirmada a presença 

de fase livre de contaminantes, a qual 

já se constitui em fator de risco inacei-

tável, a mesma deverá ser removida, 

tratada in situ ou contida;  as medidas e 

procedimentos determinados durante o 

processo de seleção das técnicas de 

remediação deverão ser executados a 

risca e quaisquer modificações neces-

sárias deverão ser comunicadas ao ór-

gão  ambiental e aprovadas pelo mes-

mo; entre outras. 

4.4 Monitoramento 

O monitoramento de áreas contami-

nadas é de fato, a implementação das 

técnicas de remediação. 

Os responsáveis pela descontamina-

ção é que deverão assegurar que o 

plano de operação, manutenção e mo-

nitoramento sejam de fatos cumpridos.  

5 Resultados Parciais 

Para andamento do trabalho,  as 

técnicas de remediação mais utilizadas 

para a realização da descontaminação 

serão detelhadas. Em relação aos so-

los, deve-se citar: recuperação de fase 

livre, remoção de solo/resíduo e extra-

ção de vapores, conforme apresentado 

a seguir: 

Gráfico. 1. Técnicas mais utilizadas 
no Estado de São Paulo (DEZ, 2010) 
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