
USA Chemicals – Porto Feliz 

• Data do acidente: 1983 

• Vazamento de produto armazenado em tanques aéreos 

na Chácara São Vicente 

• Material identificado como “Hidrocarbonetos Clorados 

Residuais Pesados ou Leves” 

• Volume vazado: aproximadamente 400 a 500 m³ 



Localização Tancagem - Chácara São Vicente 

        Poço Cacimba 
        Poços Profundos “Semi-artesianos” 
 





Modelo Conceitual 



Medidas Adotadas 

• Atendimento emergencial: recuperação do 

produto (200 m³), remoção de lodo (lago 

Chácara Casarão) e solo contaminados 

(escoamento superficial) 

• Monitoramento Ambiental CETESB: 

cursos de água, poços de captação de 

água subterrânea, açudes e nascentes 

(maior regularidade a partir de 2003) 





Pontos de Coleta 2017 



Contaminantes identificados 

• Tetracloreto de Carbono 

• Tetracloroeteno 

• Tricloroeteno 

• 1,2 cis e trans dicloroeteno 

• 1,1 dicloroeteno 

• Cloreto de Vinila 

 

• 1,1,2,2 tetracloroetano 

• 1,1,2 tricloroetano 

• 1,2 dicloroetano 

• 1,1 dicloroetano 

• Benzeno 

• Clorofórmio 

 





Investigações Ambientais 

• Iniciadas em 2013 pela Solvay 

• Área Interna e Externa (imediações da USA 
Chemicals) 

• Meios Investigados: solo, águas 
subterrâneas e vapores no solo 

• Etapas desenvolvidas até o momento: 

Avaliação Preliminar 

Investigação Confirmatória 

Investigação Detalhada 

 



Geologia Local Complexa 







Proposta Área de Restrição – Uso das 

Águas Subterrâneas Locais 

• Estabelecimento de área de restrição e controle de uso 
das águas subterrâneas locais, baseado, a princípio, 
nos resultados históricos dos monitoramentos realizados 
até o momento. Esta área deverá ter um raio de 
1000m à partir do centro da área da USA Chemicals 

 

• A área de restrição e controle proposta levou em 
consideração as características das propriedades 
existentes (rural, residencial, comercial/industrial), dos 
pontos de captação (poços cacimbas e tubulares, 
tanques ou nascentes), das distâncias em relação a 
área fonte e da presença de contaminação detectada no 
monitoramento dos poços de abastecimento 

 



Medidas de restrição e controle para os 

poços de captação de água subterrânea 



Poços Atuais Concentração de VOCs > VIs ou > LQ Concentração de VOCs < LQ 

Poço com Outorga 
Tamponamento ou transformação em 
poço de monitoramento multinível 

Continuidade de uso com 

manutenção do monitoramento 

 

- Trimestral (consumo maior que 

5m3/dia) 

- Semestral (consumo menor que 

5m3/dia) 

Poços sem Outorga 

Tamponamento ou transformação em 

poço de monitoramento multinível 

 

Permitida a continuidade de uso com 

manutenção do monitoramento  

 

- Regularização da outorga 

- Trimestral (consumo maior que 

5m3/dia) 

- Semestral (consumo menor que 

5m3/dia) 

 

Poços Desativados 
Tamponamento ou transformação em 
poço de monitoramento multinível 

Permitida a reativação de uso com 
manutenção do monitoramento 

  

- Regularização da outorga 

- Trimestral (consumo maior que 
5m3/dia) 

- Semestral (consumo menor que 
5m3/dia) 

 





Critérios para Regulamentação da Área de 

Restrição de Uso e Controle da Água Subterrânea 

• POÇOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA ÁREA DE 
RESTRIÇÃO 

 

• Poços de abastecimento nas propriedades localizadas na área de restrição 
de uso e controle, onde foram detectadas concentrações de VOCs 
superiores aos padrões de potabilidade ou valores orientadores utilizados 
para comparação ou superiores aos limites de quantificação dos métodos 
analíticos, devem ser tamponados. Não deve ser permitida a perfuração de 
novos poços nessas propriedades 

 

• Poços de abastecimento nas propriedades localizadas na área de restrição 
de uso e controle, onde não foram detectadas concentrações de VOCs 
superiores aos padrões de potabilidade ou valores orientadores utilizados 
para comparação ou superiores aos limites de quantificação dos métodos 
analíticos, deve ser permitida a continuidade de uso, mediante a realização 
de monitoramentos da qualidade da água subterrânea com periodicidade 
semestral (consumo menor do que 5 m3/dia) ou trimestral (consumo maior 
do que 5 m3/dia). Não deve ser permitida a perfuração de novos poços 
nessas propriedades 



Critérios para Regulamentação da Área de Restrição de 
Uso e Controle da Água Subterrânea 

• Poços abandonados (fora de uso) nas propriedades 
localizadas na área de restrição e controle devem ser 
tamponados 

 

• Poços irregulares já identificados nas propriedades 
localizadas na área de restrição de uso e controle, onde 
foram detectadas concentrações de VOCs superiores 
aos padrões de potabilidade ou valores orientadores 
utilizados para comparação ou superiores aos limites 
de quantificação dos métodos analíticos, devem ser 
tamponados 

 



Critérios para Regulamentação da Área de Restrição de 
Uso e Controle da Água Subterrânea 

• Poços irregulares já identificados nas propriedades localizadas na área de restrição 
de uso e controle, onde não foram detectadas concentrações de VOCs superiores 
aos padrões de potabilidade ou valores orientadores utilizados para comparação 
ou superiores aos limites de quantificação dos métodos analíticos, devem ser 
imediatamente regularizados. Deve ser permitida a continuidade de uso, mediante 
a realização de monitoramentos da qualidade da água subterrânea com 
periodicidade semestral (consumo menor do que 5 m3/dia) ou trimestral 
(consumo maior do que 5 m3/dia). Não deve ser permitida a perfuração de novos 
poços nessas propriedades 
 

• Poços de abastecimento nas propriedades industriais (Porto Feliz S.A.) localizadas 
na área de restrição de uso e controle, onde foram detectadas concentrações de 
VOCs superiores aos padrões de potabilidade ou valores orientadores utilizados 
para comparação ou superiores aos limites de quantificação dos métodos 
analíticos, deve ser permitida a continuidade de uso, mediante a realização de 
monitoramentos da qualidade da água subterrânea com periodicidade mensal, 
desde que a água captada seja tratada e utilizada somente no processo produtivo. 
Não deve ser permitida a perfuração de novos poços nessas propriedades 
 


