CETESTB - Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo
Manual de gerenciamento de ár eas contaminadas

A CETESB, responsável pelas ações de controle de poluição no Estado de
São Paulo, incluindo o gerenciamento e controle das áreas contaminadas
identificadas, tem procurado atuar com a máxima transparência, divulgando
informações sobre a sistemática adotada para o gerenciamento integrado
dessas áreas e articulando todos os atores envolvidos.
Tais informações encontram-se no "Manual de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas", viabilizado em cooperação técnica com o governo da
Alemanha, por meio de sua Sociedade de Cooperação Técnica (Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ), disponibilizado na
página da CETESB na internet.
O manual contava, até então, com os capítulos I a VII, versando
respectivamente sobre Aspectos Gerais, Bases Legais, Identificação de Áreas
Potencialmente Contaminadas, Cadastro de Áreas Contaminadas, Avaliação
Preliminar, Investigação Confirmatória e Priorização.
São disponibilizados agora, em caráter preliminar, os capítulos VIII Investigação Detalhada, IX- Avaliação de Risco, X - Investigação para
remediação, XI - Projeto de remediação e XII - Remediação, em que são
apresentadas as linhas gerais do que a CETESB considera necessário que
seja abordado nestas etapas do gerenciamento das áreas contaminadas.
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* Os capítulos VIII ao XII são apresentados em itálico no índice do Manual de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas; entretanto, esses capítulos não estão incluídos nesta edição, devendo ser acrescentados nas
próximas edições.

