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RESUMO 

 

Este trabalho tratou da contaminação por atividades potencialmente contaminantes do 

município de São Carlos – SP. Sabe-se que este problema resulta da instalação de 

empreendimentos sem os devidos cuidados de escolha de local e/ou tecnológicos, que 

acabam por prejudicar o meio físico. Assim, o objetivo da pesquisa foi analisar como as 

legislações consideram as características do meio para a permissão de instalação destas 

atividades. Para tanto, fez-se uso de leituras sobre o licenciamento ambiental e urbano, 

além da elaboração de mapas para confrontar as áreas contaminadas do município com o 

Plano Diretor e os estudos para sua revisão, além das características do meio físico. A 

partir desta análise, conclui-se que as legislações não especificam características que 

inviabilizam a instalação destas atividades, deixando a critério do órgão ambiental; fato 

que pode ser observado, também, pela existência de pontos de atividades contaminantes 

em locais com características de subsolo impróprias para sua instalação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Atividades potencialmente contaminantes e áreas contaminadas 

 

Áreas contaminadas resultam da instalação de atividades potencialmente contaminantes 

sem os devidos cuidados técnicos de escolha de local e/ou tecnológicos para evitar a 

contaminação. Já atividades potencialmente contaminantes do solo e das águas 

subterrâneas “são aquelas onde ocorre o manejo de substâncias, cujas características físico-

químicas, biológicas e toxicológicas podem ocasionar danos aos bens a proteger” 

(CETESB, 1999).  

 

Estas atividades são, portanto, potenciais contaminantes do meio físico, que pode ser 

entendido como os componentes abióticos do ambiente: solo, rochas, águas e ar, 

influenciados pelas energias naturais e modificações decorrentes da ação biológica e 

humana (Fornasari Filho et al., 1992). 

 

A existência de áreas urbanas contaminadas já é há tempos conhecida. Grande parte destas 

áreas foi contaminada há décadas, uma vez que não havia o conhecimento dos riscos e dos 

danos ao ambiente que a disposição, aterro e vazamentos de substâncias poluentes e/ou 

contaminantes poderiam causar, ou mesmo pela ausência de técnicas e tecnologias 

adequadas para isto. Não havia licenciamento ambiental de atividades potencialmente 

contaminantes até o início da década de 1980. 



 

 

A partir do ano 2000, com a implantação de procedimentos de licenciamento de postos de 

combustíveis (Resolução CONAMA nº 273/2000, Resolução SMA nº 05/01 e Decreto 

Estadual 47397/2002) surgiram vários casos de vazamentos de combustíveis e 

contaminação de solo e água, cujas atividades não eram licenciadas ambientalmente até 

então. Em 2002, no estado de São Paulo a CETESB instituiu o cadastro de áreas 

contaminadas, que teve um acréscimo exponencial do número de áreas contaminadas 

principalmente pela investigação recente de áreas já contaminadas há tempos, o que pode 

ser observado na Figura 1. 

 

 
 

Fig. 1 Evolução do número de áreas contaminadas cadastradas. Fonte: CETESB, 

2012. 

 

Com a Resolução CONAMA nº 420/2009, o gerenciamento destas áreas contaminadas 

passou a ser implementado. No Estado de São Paulo foi promulgada a Lei nº 13.577/2009, 

regulamentada pelo Decreto nº 59.263/2013, com responsabilidades do estado e dos 

municípios nesta investigação de locais potencialmente contaminados. 

 

Por outro lado, a implantação de empreendimentos nos municípios depende também do 

licenciamento urbano. Para alguns municípios isto é em parte pautado pelos Planos 

Diretores Municipais e Zoneamentos Municipais, que visam ordenar a ocupação em acordo 

com questões urbanísticas e ambientais. Mas nem todos os municípios ainda possuem seus 

Planos Diretores, embora seja determinação legal pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº. 

10.257/2001) e entre os que o possui, a questão das características do meio físico nem 

sempre foi adequadamente considerada. 

 

É neste campo que o presente trabalho se enquadra, buscando estudar como são a gestão e 

licenciamento urbanos e ambientais de algumas atividades potencialmente contaminantes 

urbanas, como aterros sanitários, aterros de resíduos de construção civil e postos de 

combustíveis. 

 



 

 

1.2 Localização da Área de Estudo 

 

De acordo com os estudos de revisão do Plano Diretor Estratégico de São Carlos, o 

município apresenta uma área de aproximadamente 1.140km² e está localizado a 232 km 

da capital, no centro do Estado de São Paulo, como pode ser observado na Figura 2:  

 

 
 

Fig. 2 Localização do Município de São Carlos. Fonte: Modificado de IBGE, (2007). 

 

No interior do município é constatada a grande presença de nascentes e de mananciais, 

além de o mesmo ser localizado sobre o divisor de águas que limita as bacias hidrográficas 

dos Rios Mogi-Guaçu e Tietê, fazendo parte de duas unidades de gerenciamento dos 

recursos hídricos do estado de São Paulo: UGRHI Mogi-Guaçu, UGRHI Tietê-Jacaré. 

Além disso, São Carlos situa-se sobre áreas de recarga de mananciais subsuperficiais de 

grande importância: Botucatu, Itaqueri e Serra Geral. Em relação ao mapa pedológico, 

observa-se o predomínio de latossolo-vermelho-amarelo e de neossolo quartzarênico 

(característica de solo arenoso com alta permeabilidade, muito presente na área sul do 

município) (São Carlos, 2014a).  

 

De acordo com Pons (2006), em relação ao substrato geológico doa área urbana do 

município, as formações que ocorrem são Serra Geral e Botucatu, pertencentes ao Grupo 

São Bento e Itaqueri, do Grupo Bauru. A formação Serra Geral é representada 

principalmente por derrames de basalto e corpos intrusivos associados. Sua ocorrência no 

município está associada principalmente às regiões de fundos de vales, onde os rios correm 

sobre as rochas pouco alteradas. A formação Botucatu é representada por arenitos 

homogêneos de origem eólica, com estratificações cruzadas de médio à grande porte. A 

maior área de afloramento encontra-se na região sudoeste do município, onde extensas 

áreas de solos arenosos, provenientes de sua alteração, estão sujeitas a intensos processos 

erosivos (Pons, 2006). 

 

Quanto aos materiais inconsolidados, Pons (2006) cita que as unidades que compõem a 

região são divididas em dois grandes conjuntos quanto aos aspectos de textura. Um grupo é 

mais arenoso tendo como fonte as rochas de formações Botucatu e Itaqueri, enquanto o 



 

 

outro é mais argiloso, correspondendo às áreas de influências das rochas básicas da 

formação Serra Geral. Estes grupos se subdividem de acordo com a gênese dos materiais, 

em residuais e transportados. Assim, os materiais residuais são caracterizados pelas 

formações Serra Geral (argilosa), Botucatu (arenosa) e Itaqueri (arenosa). Já os 

transportados são divididos em Arenoso I (arenosa), Arenoso II e III (areia-argilosa), 

Aluvionar (areia, silte, argila e matéria orgânica) e Coluvionar (material heterogêneo) 

(Pons, 2006). 

 

2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste trabalho foram: 

 

 Analisar como são tratadas as características e vulnerabilidades do meio físico no plano 

diretor municipal, no tocante à delimitação de áreas e permissões para instalação de 

atividades potencialmente contaminantes; 

 

 Avaliar como o licenciamento ambiental destas atividades considera as características 

do meio físico e se o tipo de investigação requisitado é suficiente para evitar novas áreas 

contaminadas e a recuperação das existentes; 

 

 Explorar as leis e mecanismos de licenciamento ambiental (Federal e Estadual) e de 

licenciamento urbano (Municipal) a fim de se descobrir se atingem o que está 

estabelecido como objetivo da Lei Estadual nº 13.577/2009, ou seja, garantir o uso 

sustentável do solo, protegendo-o de contaminações e prevenindo alterações nas suas 

funções. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi realizada uma ampla revisão bibliográfica para o levantamento e estudo de 

legislações municipais (em especial de São Carlos), do Estado de São Paulo e federais que 

se tratam tanto do licenciamento ambiental como do licenciamento urbano de atividades 

potencialmente contaminantes e áreas contaminadas; entre elas leis, resoluções, decretos, 

planos diretores e macrozoneamentos. 

 

As legislações consideradas como influentes na área da pesquisa são as apontadas no item 

4 deste artigo. 

 

Em tal estudo foi analisado o modo como as legislações consideram as características do 

geoambiente a fim de inviabilizarem a instalação de atividades potencialmente 

contaminantes ou regulamentá-las para evitar a contaminação. Desta forma, os 

mecanismos legais de licenciamento ambiental e urbano foram avaliados quanto à 

eficiência para a proteção da qualidade do solo e das águas subterrâneas e como medidas 

preventivas à geração de áreas contaminadas, a partir das considerações sobre substrato 

geológico, aquíferos, relevo e demais caraterísticas do meio físico que os embasam (ou 

não). 

 

Além disto, foi utilizado o software MapInfo versão 11, para unificar e organizar os 

cadastros de áreas contaminadas do município de São Carlos – SP já existentes em banco 

de dados; posteriormente buscou-se confrontá-las com o meio onde se situam, sobrepondo-

as a mapeamentos das características físicas do município, provenientes de estudos 



 

 

geológicos, geotécnicos e geoambientais como os de Aguiar (1989) e Pons (2006) e os 

zoneamentos integrantes do Plano Diretor de São Carlos. 

 

Com isto, pode-se analisar a localização das áreas contaminadas atuais em relação à 

permissão legal de uso do local para tal atividade. O banco de dados das áreas 

contaminadas da CETESB referente ao município foi atualizado, analisado e 

georeferenciado em pesquisas anteriores do grupo. 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.1 Revisão das Legislações Vigentes sobre Áreas Contaminadas 

 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 (Brasil, 2001), objetiva, a partir do 

estabelecimento de normas de ordem pública e interesse social, determinar as funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana de acordo com a ordenação e controle do uso do 

solo, de forma a evitar a deterioração das áreas urbanizadas, a poluição e a degradação 

ambiental. Dentre seus instrumentos da política urbana, se encontra o Plano Diretor, o qual 

deve definir as exigências fundamentais de ordenação da cidade assegurando o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas.  

 

Desta forma, o Plano Diretor do município de São Carlos, decretado pela Lei Municipal nº 

13.691 (São Carlos, 2005), organiza o crescimento e o funcionamento do município, a fim 

de definir as áreas possíveis de restrição ou ocupação, aliados à preservação e recuperação 

do meio ambiente natural. Para isso, utiliza instrumentos de ordenamento do território 

definidos a partir do uso do solo como Macrozoneamento, Zoneamento e Áreas de 

Especial Interesse. 

 

Um dos aspectos relevantes destacados às condições ambientais do município remete à 

gestão dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos. Assim, o Plano de Bacia reforça a 

necessidade de planejamento da urbanização do território com vistas às características 

ambientais, garantindo a qualidade das águas, principalmente em relação à formação de 

processos erosivos, assoreamento dos corpos d'água e compatibilização da urbanização. 

Com isso, é importante ressaltar que, a bacia do rio Jacaré-Guaçu, na qual se localiza o 

município de São Carlos, está situada sobre a área de recarga do Aquífero Guarani, o que 

confere ao local a necessidade de receber um tratamento diferenciado nas políticas e planos 

de uso do solo e ordenamento territorial, visto que a presença de atividades potencialmente 

contaminantes pode comprometer a condição natural das águas subterrâneas. 

 

Além disso, no Plano Diretor de São Carlos, as atividades realizadas no município são 

subdivididas por usos e seus respectivos incômodos, sendo listadas possíveis medidas 

mitigadoras e as legislações que as seguem, para que possam ser instaladas de acordo. 

Dessa forma, foi possível analisar as legislações vigentes para atividades como postos de 

combustível, cemitérios e tratamento e disposições de resíduos de qualquer natureza. A 

maioria delas sugere que na elaboração de Planos Diretores Urbanos, a CETESB deve ser 

procurada tendo em vista a preservação do meio ambiente. 

 

A Lei Estadual nº 13.577 (São Paulo, 2009) refere-se especificamente à proteção da 

qualidade do solo contra alterações nocivas por contaminação, por meio da definição de 

responsabilidades, identificação e cadastramento de áreas contaminadas e possíveis 



 

 

remediações das mesmas, de forma a tornar seguros seus usos atuais e futuros. Dentro de 

seus instrumentos, cabe ressaltar três específicos à implantação do sistema de proteção da 

qualidade do solo e ao gerenciamento de áreas contaminadas: Cadastro de Áreas 

Contaminadas, Disponibilização de informações e Plano Diretor e legislação de uso e 

ocupação do solo.  

 

Quanto ao Cadastro de Áreas Contaminadas, este deve ser constituído por informações 

detalhadas sobre todos os empreendimentos e atividades que: sejam potencialmente 

poluidores; no passado abrigaram atividades passíveis de provocar qualquer tipo de 

contaminação do solo, estejam sob suspeita de estarem contaminados; e demais casos 

pertinentes à contaminação do solo, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado e 

na página da internet da Secretaria do Meio Ambiente. 

 

Assim, torna-se visível a obrigatoriedade de o município disponibilizar um cadastro com 

todas as áreas contaminadas, reabilitadas ou não; além de estas serem mencionadas no 

Plano Diretor, já que a legislação afirma no seu artigo 48: "Os Planos Diretores Municipais 

e respectiva legislação de uso e ocupação do solo sempre deverão levar em conta as áreas 

com potencial ou suspeita de contaminação e as áreas contaminadas". (São Paulo, 2009). 

 

Portanto, a partir do objetivo do projeto em analisar como as legislações ambientais e o 

município consideram as áreas contaminadas, foi feito um levantamento já existente das 

vinte áreas contaminadas do município de São Carlos e comparadas com alguns 

mapeamentos para a verificação de suas localizações. Os mapas bases para essa análise 

foram retirados do Plano Diretor do município, como Carta de Vulnerabilidades 

Ambientais – combinação entre Pedologia, Carta de Declividades e Mapa de Riscos; Áreas 

de Especial Interesse (AEIs) Urbanas e Rurais; Zoneamento da Macrozona Urbana e Rural, 

entre outros. Os resultados gerados serão apresentados abaixo, nas Figuras 3, 4 e 5 

respectivamente. 

 

Em relação à Carta de Vulnerabilidades Ambientais – combinação entre Pedologia, Carta 

de Declividades e Mapa de Riscos, realizado para a Revisão do Plano Diretor de São 

Carlos (São Carlos, 2014b), dez postos de combustível com contaminação estão em áreas 

de risco por estarem perto de rodovias; um deles em área de risco por adutoras de água 

bruta, podendo causar contaminação se as tubulações não estiverem íntegras; e quatro 

estão em áreas urbanas sem riscos ambientais. Uma das áreas contaminadas industriais 

também se localiza em área de risco por adutoras de água bruta e a outra, em área urbana 

sem risco ambiental. Quanto às áreas contaminadas por aterros, um deles (Resíduos da 

Construção Civil) está exatamente sobre a área de risco de erosão foi construído para 

recuperar o processo erosivo e estando em faixa de Área de Proteção Permanente (APP) de 

córrego; a segunda relacionada ao aterro sanitário está em uma área de Preservação e 

Recuperação Ambiental, em virtude da proximidade das nascentes que abastecem o 

município; e a relacionada ao antigo lixão está dentro da Área de Proteção Ambiental 

(APA) Corumbataí, Botucatu e Tejupá – perímetro Corumbataí, está inserida na Área de 

Preservação e Recuperação de Mananciais (APREM) do Ribeirão do Feijão, manancial de 

abastecimento urbano (Figura 3). 

 

Interessante observar que desta carta denominada de vulnerabilidades ambientais não são 

consideradas as áreas contaminadas como tal. Também deve ser considerada a fragilidade 

desta carta ao não considerar os aquíferos do município e suas áreas de afloramento. Pelas 

análises de diversos mapas geológico-geotécnicos, tanto o Aterro de Resíduos da 



 

 

Construção Civil como o antigo Lixão estão sobre áreas de afloramento do aquífero 

Botucatu (sistema aquífero Guarani).  

 

 
 

Fig. 3 Localização dos Pontos de Contaminação do Município de São Carlos em 

relação à Carta de Vulnerabilidades Ambientais da revisão do Plano Diretor. Fonte: 

Modificado de São Carlos (2014b) pela autora, (2015). 

 

Em relação ao Zoneamento Municipal vigente e às Áreas de Especial Interesse (AEIs) 

Ambiental, na Macrozona de Uso Multifuncional Rural estão as áreas contaminadas do 

aterro sanitário desativado na Zona 4 (Regulação e Ocupação Controlada), e do antigo 

lixão na Zona 5 (Proteção e Ocupação Restrita), ambas citadas na carta como áreas de 

Especial Interesse Ambiental (Figura 4). 

 

Na Macrozona Urbana estão todas as áreas contaminadas por indústria e postos de 

combustível assim como a área referente ao aterro de resíduos da construção civil, em 

locais muito próximos aos cursos hídricos. Com relação ao Zoneamento Municipal, seis 

destas referentes a postos de combustível se localizam na Zona 2 (Ocupação 

Condicionada), e o restante, outras nove referentes a postos, na Zona 1 (Ocupação 

Induzida), ou seja, áreas que apresentam as melhores condições de infraestrutura da cidade, 

com predominância de comércio e serviços. Destas, uma está no entorno da AEI do 

Kartódromo (Bacia do Córrego Santa Maria do Leme). A área referente ao aterro de 

Resíduo de Construção Civil se encontra na Zona 3 – Recuperação e Ocupação Controlada, 

que apresenta fragilidades sociais e ambientais, como encostas com alta declividade e solo 



 

 

suscetível a erosões, estando inserida na borda da AEI Ambiental do Parque Florestal 

Urbano. As relativas às indústrias se localizam nas Zonas 1 e 2 e não estão em AEIs 

Ambientais (Figura 5). 

 
 

Fig. 4 Localização dos Pontos de Contaminação do Município de São Carlos em 

relação às Áreas de Especiais Interesses Rurais contidas no Plano Diretor. Fonte: 

Modificado de São Carlos (2005) pela autora, (2015). 

 

 

 



 

 

 
 

Fig. 5 Localização dos Pontos de Contaminação do Município de São Carlos em 

relação às Áreas de Especiais Interesses na Macrozona Urbana, contida do Plano 

Diretor. Fonte: Modificado de São Carlos (2005) pela autora, (2015). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O município de São Carlos apresenta diversas restrições ambientais, como o solo arenoso 

frágil referente aos afloramentos das formações geológicas de arenitos ou coberturas 

sedimentares, densa rede de drenagens dividida em diversas bacias hidrográficas e áreas de 

recarga de aquífero. Tais dificuldades aliadas à forte pressão do processo de urbanização 

sobre o ecossistema original culminou em áreas de contaminação dos córregos, aquíferos e 

solos. Para isso, considera-se que o correto licenciamento ambiental e urbano deve ser 

baseado em particularidades do meio físico dos locais a fim de se evitar a ocorrência de 

novas áreas contaminadas. 

 

Assim, com o surgimento de normas e resoluções, o gerenciamento destas áreas 

contaminadas passou a ser implementado, com responsabilidades do estado e dos 

municípios nesta investigação de locais potencialmente contaminados. As legislações 

federais e estaduais de licenciamento ambiental têm cada vez mais inseridas exigências de 

estudos ambientais dos locais a serem ocupados por atividades potencialmente poluidoras. 

 

A maioria das legislações estudadas está vinculada ao Estatuto da Cidade - Lei 10.257 

(Brasil, 2001) que tem como um dos objetivos de determinar as funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana de acordo com a ordenação e controle do uso do solo, de forma a 



 

 

evitar a deterioração das áreas urbanizadas, a poluição e a degradação ambiental. Além 

disso, foi visto que tais normas e leis citam que as atividades potencialmente poluidoras 

podem causar contaminação de corpos d'água subterrâneos e superficiais, do solo e do ar, 

mas não especificam as características do meio físico que inviabilizem a instalação das 

mesmas. 

 

A Resolução Conama nº 420 (Brasil, 2009) é a única das legislações estudadas que se 

refere aos valores e critérios permitidos para a presença de substâncias químicas no solo, 

estabelecendo diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas. Porém, cita que 

estas diretrizes ficam a critério do órgão ambiental competente, cabendo a ele instituir 

procedimentos e ações de investigação e de administração das áreas contaminadas. Este 

fato é ressaltado no Decreto Estadual nº 47.397 (São Paulo, 2002) e Decreto Estadual nº 

8.468 (São Paulo, 1976) que afirmam que o planejamento preliminar de uma fonte de 

poluição, dependerá de licença prévia, ou seja, a CETESB passa a ser a responsável por 

aplicar o estudo do meio físico de atividades sujeitas à avaliação de impacto ambiental. 

 

A Lei Municipal nº 13.944 (São Carlos, 2006) das Áreas de Proteção de Mananciais - 

APREMs do município considera que a construção de estabelecimentos que, de qualquer 

forma cause degradação ambiental, depende de licenciamento ambiental específico. Porém, 

veda a disposição final de resíduos sólidos advindos do sistema de coleta de lixo. Com as 

análises realizadas nesta pesquisa, pode-se constatar a presença de uma área contaminada 

ainda em processo de descontaminação/ estabilização, um lixão, dentro da APREM do 

Ribeirão do Feijão. 

 

Além disso, o Plano Diretor do Município ressalta como um dos aspectos relevantes 

associados às condições ambientais, a gestão dos recursos hídricos, superficiais e 

subterrâneos, reforçando a necessidade de planejamento da urbanização do território com 

vistas às características ambientais. Pode-se comprovar tal necessidade com a detecção de 

pontos de contaminação em áreas de fundo de vale, com proximidade muito grande dos 

recursos hídricos, aumentando a probabilidade de contaminação dos mesmos. Pelos 

estudos e mapas base para a revisão desta Lei, em especial a Carta de Fragilidades 

Ambientais observa-se que as características de fragilidade dos aquíferos não são 

consideradas. 

 

Pode ser observado também, pelo acompanhamento da remediação das áreas contaminadas 

nas listagens anuais da CETESB, que o processo de investigação e recuperação é lento, já 

que, em 2012 apenas 7% das áreas contaminadas cadastradas no Estado de São Paulo 

foram reabilitadas, enquanto que 42% continuavam contaminadas. Os custos de tal 

processo são elevados, há áreas ainda sem investigação detalhada, feitas sem os critérios 

adequados e, portanto, não finalizadas. Assim, conclui-se que a CETESB também se 

mostra ineficiente visto que existem vários pontos contaminados desde 2011, sem qualquer 

alteração.  

 

6 REFERÊNCIAS 

 

Aguiar, R. L. (1989) Mapeamento geotécnico da área de expansão urbana de São Carlos, 

SP. Dissertação de Mestrado, Departamento de Geotecnia, Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, 2v. 

 

Brasil (2001a) Legislação que regulamenta o Estatuto da Cidade. Lei nº 10.257, 2001, p. 



 

 

1-12.  

 

Brasil (2001b) MMA Resolução CONAMA Nº 273/2000 - "Dispõe sobre prevenção e 

controle da poluição em postos de combustíveis e serviços". - Data da legislação: 

29/11/2000 - Publicação DOU nº 005, de 08/01/2001, págs. 20-23. 

 

Brasil (2009) Resolução CONAMA 420 - dispõe sobre critérios orientadores de qualidade 

do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas. Conama, 2009, Publicação DOU nº 249, 

págs. 81-84. 

 

CETESB, São Paulo (1999) Definição das atividades industriais e comerciais 

potencialmente contaminadoras do solo e das águas subterrâneas. Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas, Cap. 3100, p. 1-8.  

 

CETESB, São Paulo (2012) Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental. Texto 

explicativo: Relação de áreas contaminadas e reabilitadas no Estado de São Paulo. 

Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/areas-contaminadas/2012/texto-

explicativo.pdf>. Acesso em: 2014. 

 

Fornasari Filho, N.(Coord.); Braga, T. de O.; Galves, M.L.; Bitar, O.Y.; Amarante A. 

(1992)  Alterações no meio físico decorrentes de obras de engenharia.  Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 165 p.  

 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007). Bases Georreferenciadas: 

Brasil. 2007. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em: 2015. 

 

Pons, N. A. D. (2006) Levantamento e diagnóstico geológico-geotécnico de áreas 

degradadas na cidade de São Carlos – SP, com o auxílio de geoprocessamento. Tese 

(Doutorado), Departamento de Geotecnia, Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo. V.II, p.1-92. 

 

São Carlos. Prefeitura Municipal (2005) Legislação que institui o Plano Diretor de São 

Carlos. Lei nº 13.691, 2005, p. 1-69.  

 

São Carlos. Prefeitura Municipal (2006) Legislação que regulamenta o uso misto de postos 

de serviço de abastecimento, lubrificação e/ou lavagem de veículos com atividades 

comerciais. Lei nº 13.944, 2006, p. 1-19. 

 

São Carlos. Prefeitura Municipal (2014a) Plano Diretor Estratégico: Macrozoneamento 

definindo o desenvolvimento da cidade. Textos para a revisão do plano diretor de São 

Carlos – SP, p. 1-38. 

 

São Carlos. Prefeitura Municipal (2014b) SMHDU. Carta de Vulnerabilidades Ambientais. 

Realizada para a revisão do Plano Diretor de São Carlos – SP, p. 1-38. 

 

São Paulo (Estado) (1976) Legislação vigente sobre a prevenção e o controle da poluição 

do meio ambiente. Decreto nº 8.468, 1976, p.1-76. 

 

http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/pdf/Lei_13691_05_Plano_Diretor.pdf
http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/pdf/Lei_13691_05_Plano_Diretor.pdf


 

 

São Paulo (Estado) (2001) Secretaria do Meio Ambiente. Resolução SMA n° 5 de 28 de 

Março de 2001. Dispõe sobre a aplicação e o licenciamento ambiental das fontes de 

poluição a que se refere a Resolução n. 273, de 29 de novembro de 2000, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

 

São Paulo (Estado) (2002) Legislação que da nova redação à Lei n° 997/76, aprovada pelo 

Decreto n° 8.468 que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. 

Decreto nº 47.397, 2002, p. 1-18. 

 

São Paulo (Estado) (2009) Legislação que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a 

proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas. Lei nº 13.577, 

2009, p. 1-12. 

 

São Paulo (Estado) (2013) Decreto nº 59.263. Regulamenta a Lei nº 13.577, de 8 de julho 

de 2009. Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e 

gerenciamento de áreas contaminadas, e dá providências correlatas. 

 

 


