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RESUMO 

Este trabalho apresenta a importância da investigação de passivos ambientais em imóveis, fazendo 

análise do “Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis” da CETESB. É 

proposta a otimização da análise integrada do “Questionário de Avaliação das Condições 

Ambientais do Imóvel”, por meio da criação de um esquema informatizado que facilita o 

preenchimento, armazenamento e análise das respostas. O produto deste projeto é uma tecnologia 

que auxilia aos integrantes da sociedade que enfrentam necessidades de acesso às informações 

relacionadas a avaliação das condições ambientais de imóveis. 

PALAVRAS-CHAVE 

Passivos ambientais; áreas contaminadas; gerenciamento ambiental; transação imobiliária; 

avaliação; automação; informatização;  

  



 
 

 

ABSTRACT 

This work project shows the importance of investigating the environmental liabilities of properties, 

analyzing the “Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis” (Guide for 

Assessment of Contamination Potential in Properties) from CETESB. It is proposed to optimize an 

integrated analysis of the “Questionário de Avaliação das Condições Ambientais do Imóvel” 

(Property Environmental Conditions Assessment Questionnaire), through a computerized scheme 

that facilitates the completion, storage in a database and analysis of the answers. The product of 

this project is a technology that helps access information related to the assessment of the 

environmental conditions of properties. 

KEY-WORDS 

Environmental liabilities; contaminated areas; environmental management; real estate transaction; 

assessment; automation; informatization. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, são abordados os seguintes pontos: Atribuições da Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB) dentro do estado de São Paulo; a Contextualização de passivos 

ambientais, relacionados ao uso e ocupação de uma área, seu potencial de contaminação e 

implicações em processos de transação imobiliária; justificativa e importância de realizar a 

investigação/levantamento do potencial de contaminação e seus estudos sequenciais 

complementares; o Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis, abordando 

criteriosamente o Questionário para Avaliação das Condições Ambientais do Imóvel elaborados 

pela CETESB. É feita uma análise sobre o uso do referido questionário como parte essencial à 

investigação e levantada uma proposta de melhoria e otimização deste instrumento por meio de 

recursos digitais e informatizados.  

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) é a agência do governo do 

estado responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades 

geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das 

águas, do ar e do solo (CETESB, 2021). Com base na Lei nº 13.577/2009 e em seu Regulamento, 

aprovado pelo Decreto nº 59.263/2013, a Diretoria Plena da CETESB aprovou, em 2017, a Decisão 

de Diretoria nº 038/2017/C, a qual contém os procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo 

e Águas Subterrâneas, Gerenciamento de Áreas Contaminadas e Diretrizes para o Gerenciamento 

de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental (CETESB, 2017). 

Uma área com potencial de contaminação é definida, segundo CETESB (2021), como 

aquela onde são ou foram desenvolvidas atividades potencialmente geradoras de áreas 

contaminadas. Uma atividade potencialmente geradora de área contaminada é uma atividade 

humana na qual são ou foram utilizadas ou manejadas substâncias em suas utilidades – fontes 

potenciais de contaminação –, que por suas características, podem gerar uma área contaminada.  

Com isso, a definição de atividade potencialmente contaminante é diretamente relacionada 

à natureza das substâncias empregadas em seu processo produtivo, matéria-prima, produtos e 

resíduos gerados. Em 2017, se torna pública ao estado de São Paulo a relação de atividades 

classificadas como potencialmente geradoras de área contaminada, por meio da publicação da 

Resolução da Secretaria de Estado de Meio Ambiente nº 10, em seu artigo 1º, sendo usada pela 

CETESB (2021) em suas publicações e orientações. 



9 
 

 

No passado, havia gargalos no gerenciamento ambiental de atividades com potencial de 

contaminação – tanto na legislação, quanto em sua execução e fiscalização. Desta forma, muitas 

atividades foram realizadas sem o devido cuidado à preservação da qualidade ambiental, como por 

exemplo o lançamento de efluentes contaminados sem tratamento, disposição de resíduos perigosos 

diretamente no solo sem proteção, enterramento de rejeitos contaminados e utilização de materiais 

perigosos nas estruturas do imóvel (CETESB, 2003).  

Na baixada santista, a contaminação por organoclorados, resultante das atividades da 

indústria Rhodia S/A (Souza, 2016 e Silva, 1998), localizada na cidade de Cubatão, marcou a 

história da região. Dentre os danos causados estão contaminação do solo, água superficial, água 

subterrânea, comprometendo a qualidade ambiental e os bens a proteger, bem como a saúde 

humana, ao provocar reações, sequelas e anomalias em trabalhadores, moradores e transeuntes da 

região. 

Ao longo dos anos, a ocorrência de mudanças nas atividades exercidas, estruturas civis e 

transações imobiliárias sem o registro oficial destas ações faz com que  muitos responsáveis pelos 

imóveis, se quer, tenham conhecimento de que existem passivos ambientais (contaminação prévia) 

em sua propriedade. Além dos danos na área do imóvel, é possível que haja também prejuízos à 

vizinhança, devido ao transporte e deslocamento natural dos contaminantes (CETESB, 2003).  

Com isso, imóveis que já abrigaram – ou estiveram localizados em áreas próximas a – 

atividades poluidoras e contaminantes são suscetíveis à passivos ambientais e requerem 

investigação (CETESB, 2003). Isto porque estes ambientes podem oferecer risco à saúde da 

população e futuras gerações. Provenientes dos danos causados no ar, solo e água, os principais 

riscos são inalação, contato dérmico e ingestão de contaminantes (CETESB, 2017). Desta forma, 

é de interesse do proprietário, ocupantes, vizinhança e transeuntes que sejam feitos estudos 

ambientais investigativos de levantamento de passivos ambientais e potencial de contaminação, 

bem como seguidas as etapas consecutivas de gerenciamento dessas áreas.  

Tratando especificamente de imóveis, a Companhia publicou (CETESB, 2003) o Guia para 

Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis, com o objetivo de orientar o público 

interessado (empreendedores imobiliários, profissionais e empresas) quanto às precauções que 

devem ser tomadas e aos procedimentos que devem ser adotados antes da realização de uma 

transação imobiliária, ou antes do início da implantação de um empreendimento, para verificação 
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se a área a ser ocupada apresenta contaminação que coloque em risco a saúde humana e o meio 

ambiente. 

O Guia (CETESB, 2003) propõe uma metodologia para identificar indícios de 

contaminação – atuais ou do passado (passivos) – em áreas destinadas à construção civil, sendo 

útil à tomada de decisão quanto à aquisição e uso do imóvel, e providências necessárias caso haja 

suspeita da existência de contaminação. Este instrumento é direcionado a um público-alvo geral e 

não substitui um estudo ambiental realizado por profissionais especializados, principalmente em 

caso de suspeita de contaminação. Nele, são abordados os seguintes tópicos: i) Áreas contaminadas 

e a construção civil; ii) Levantamento de dados sobre um imóvel; iii) Questionário para avaliação 

das condições ambientais do imóvel e; iv) Como proceder quando há indícios de contaminação. 

O Questionário para Avaliação das Condições Ambientais do Imóvel é apresentado no 

anexo II do Guia (CETESB, 2003)  e foi adaptado da norma ASTM 1528. Tem por objetivo levantar 

as informações ambientais mais significativas – de maneira preliminar – relacionadas ao histórico 

e condições ambientais atuais e pretéritas da propriedade (CETESB, 2003) .  

As perguntas (total de 39) contemplam quatro grupos (temas) principais: i) Atividades 

desenvolvidas no imóvel; ii) Geração, armazenamento e deposição de substância potencialmente 

poluidoras; iii) Vestígios de contaminação; e iv) Ações governamentais desenvolvidas no imóvel. 

São admissíveis três tipos de respostas: Sim, Não e Não sei, sendo que, em casos positivos, são 

necessárias informações complementares.  

Ao final do questionário, são apresentados comentários sobre cada uma das questões. As 

Figuras 1 e 2 ilustram, respectivamente, o formato de apresentação do questionário e comentários 

orientadores da CETESB. 
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Figura 1: Modelo de questionário usado no Guia da CETESB (2003). Fonte: (CETESB, 2003). 

 

Figura 2: Observações referentes ao questionário do Guia da CETESB (2003). Fonte: (CETESB, 2003) 
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O questionário é um importante instrumento que guia o investigador para os pontos 

importantes do estudo e reúne informação. As perguntas-chave direcionam o olhar investigativo 

para onde se deve ter mais atenção. Quando bem analisado, a informação recebida se torna 

conhecimento e, por consequência, possibilidade de tomadas de decisão assertivas (CETESB, 

2003). Desta forma, este projeto foi conduzido pela busca de oportunidades de melhoria na 

utilização do Questionário, com a finalidade de otimizar este instrumento.  

Foi levantada a hipótese de que ferramentas e técnicas computacionais possam auxiliar na 

otimização do uso do questionário e sua forma de análise. Com base na hipótese, foi feita uma 

busca bibliográfica sobre produtos já existentes que cumprissem com este propósito de otimização 

computacional do questionário e não foi encontrado proposta similar. 

Com isso, este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de melhoria ao 

Questionário de Avaliação das Condições Ambientais de um Imóvel, adaptando o modelo 

convencional (de formato .pdf) para uma esquematização em planilhas automatizadas – com 

funções e formatações que otimizam o seu preenchimento, armazenamento e análise das respostas, 

e apresentação do resumo da avaliação – que poderá, quando conveniente, ser adicionada a um 

gerenciador de banco de dados e, também, aproveitada para o desenvolvimento e aplicação em 

softwares mais complexos.   
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2 METODOLOGIA 

No capítulo Metodologia, são apresentados material e métodos utilizados para otimizar a 

utilização do Questionário para Avaliação das Condições Ambientais do Imóvel – por meio de sua 

adaptação aos recursos computacionais, em forma de planilhas automatizadas –, abordando: Os 

critérios de análise e adaptação do modelo; etapas da criação do esquema automatizado, seu 

conteúdo, composição de fórmulas, funções lógicas e computacionais e; etapas da criação do 

documento de orientação e instrução ao uso desta nova ferramenta. 

Foi realizada a análise e adaptação do Questionário para Avaliação das Condições 

Ambientais do Imóvel, apresentado no Guia para avaliação do potencial de contaminação de 

imóveis (CETESB, 2003), para a sua esquematização automatizada. Foram feitas adaptações no 

formato do enunciado das questões, de forma que pudessem ser respondidas com as alternativas 

Sim, Não e Não Sei e, em caso afirmativo, que fosse ressaltada a necessidade de complementar a 

resposta com uma descrição detalhada (qualitativa) em um campo (célula) específico. Esta 

estratégia foi tomada, levando em consideração a disposição do questionário na tela, bem como a 

forma de armazenamento automática destas informações. 

Para a criação do esquema automatizado, foi usado o programa Microsoft Excel (Pacote 

Office, Microsoft Windows), devido à possibilidade da criação de planilhas de preenchimento 

automático e inteligente e sua popularidade. Com a finalidade de oferecer facilidade e agilidade de 

preenchimento do questionário, armazenamento e análise automática das respostas assinaladas e 

apresentação (também automática) de um resumo da análise das respostas, contendo pontos de 

alerta e orientações da CETESB, foram geradas as seguintes planilhas:  

i) Apresentação do Questionário; 

ii) Banco e análise de dados; 

iii) Resumo. 

Na planilha de Apresentação do Questionário, as questões do Guia são apresentadas de 

forma adaptada e dentro de células individuais, com o intuito de facilitar a captação das respostas. 

Foram adicionados comandos e funções para extrair dados, sinalizar ações e orientar o 

preenchimento: Função SE (verifica se uma condição foi satisfeita e retorna valor se verdadeiro), 

PROCX (procura uma correspondência em intervalo ou matriz e retorna um item correspondente), 
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validação de dados em lista, comando de busca de células pertencentes a outra planilha e 

formatação condicional (identifica tendências e padrões nos dados e realça visualmente). 

Para a aba Banco e análise de dados, foram criadas colunas (campos) contendo os atributos 

relativos a: número de identificação das questões, enunciado, resposta, descritivo da resposta, 

temática da questão, nível de alerta ao potencial de contaminação, observações da CETESB – 

relacionadas à cada questão investigada, apresentadas no Guia – e informações adicionais de 

suporte à geração do Resumo. Foram adicionados funções e comandos para extrair dados e gerar 

respostas automáticas e de autopreenchimento, seguindo as orientações do Guia (CETESB, 2003):  

Função SES, PROCX, CONCAT, comando de busca de células pertencentes a outra planilha e 

formatação condicional com alteração de cor das células. 

Na Resumo, as células receberam funções e formatações para localizarem no Banco de 

dados as respostas de cada questão, em formato afirmativo ou negativo – de acordo com o que foi 

assinalado no questionário – e ainda um alerta de investigação, caso a resposta tenha sido Não Sei. 

Esquematicamente, abaixo do resultado da resposta, as células buscam no Banco de dados os níveis 

de atenção, bem como os comentários que a CETESB dá para cada questão investigada. Foram 

usadas formatações condicionais para que algumas células apresentassem determinada cor, a 

depender da sua informação, como exemplo: vermelho e amarelo, para nível de atenção alto; azul, 

para baixo e; vermelho e azul, em caso de alerta.  

Para a criação do documento de Orientação e instrução ao uso da ferramenta foi usado o 

programa de edição de texto Word (Pacote Office, Microsoft Windows) e adicionadas informações 

sucintas que orientam ao usuário o manejo simplificado e a opção de edição desprotegida das 

planilhas. Ao final, foi feita a conversão para um arquivo em formato .pdf.  



15 
 

 

3 RESULTADOS 

O capítulo Resultados contém a descrição do produto gerado – denominado Quest-ACAI –

, abordando cada uma de suas partes – planilhas Apresentação do Questionário, Banco de dados, 

Resumo e documento de Orientação e instrução ao uso da ferramenta. São apresentadas figuras 

para ilustrar as etapas de demonstração e funcionamento da ferramenta. 

A proposta de melhoria ao Questionário de Avaliação das Condições Ambientais do Imóvel 

gerou como resultado uma ferramenta automatizada denominada Quest-ACAI, que contém as 

planilhas Apresentação do Questionário, Banco de dados, Resumo e é acompanhada do documento 

de Orientação e instrução ao uso da ferramenta para dar suporte ao usuário. O arquivo de planilhas 

tem formato do tipo .xlsx e funciona no programa Microsoft Excel. O arquivo de orientação tem 

formato do tipo .pdf e funciona em programas de visualização deste tipo de documento.  

A ferramenta é oferecida inicialmente em sua versão simplificada, com suas planilhas 

protegidas e apenas as células destinadas ao preenchimento do questionário são habilitadas para 

edição. Com a intensão de evitar transtornos causados pelo preenchimento equivocado do 

questionário, as células que realizam análise de dados estão programadas – de forma simplificada 

- para lidar com alguns tipos de erros, respondendo de uma forma visual que facilita o entendimento 

do usuário e dá abertura para a sua correção. 

3.1 Apresentação do Questionário 

A Figura 3 é um recorte da exibição da planilha Apresentação do Questionário e mostra a 

composição e disposição do questionário. Nela, há estruturas para enumeração das questões, 

enunciados, lista de itens (listbox) com alternativas, descrição, sinalização e anotação. O usuário 

terá acesso às células das alternativas (em formato de lista), descrição (caso a resposta seja “Sim”) 

e observação, com a finalidade de realizar alguma anotação com comentário adicional. As demais 

células são bloqueadas para evitar erros de manuseio. 
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Figura 3: Conteúdo inicial da planilha Apresentação do Questionário. 

 O conjunto das estruturas foi disposto de modo a se enquadrar o conteúdo em tamanhos de 

páginas A4 (8,27′′ por 11,69′′) para facilitar na sua impressão ou conversão em arquivo .pdf, quando 

for conveniente. A forma de preenchimento do questionário deve ser realizada ao selecionar a 

resposta na lista de alternativas (listbox). Enquanto o conteúdo da resposta for nulo, haverá uma 

marcação com asterisco (*) na cor vermelha, para sinalizar que aquela questão não foi respondida. 

Quando assinalada a alternativa Sim, haverá uma sinalização na cor azul com “R.#” (em quem “#” 

representa o número da questão), lembrando ao usuário que ele deve completar a resposta com uma 

descrição na célula ao lado (à direita). 

Caso haja interesse em realizar edições na estrutura da ferramenta (modo edição 

desprotegida), a planilha poderá ser desbloqueada através do comando Desproteger Planilha e 
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inserção da senha de permissão ao acesso (qacai). Ao selecionar a opção Mostrar Fórmulas, é 

possível observar que enunciados aparecem na tela como forma de resposta aos comandos de 

busca, com base no número da questão ao número identificador (id_q) da aba Banco de dados. As 

células destinadas ao aparecimento do “*” e “R.#”, contêm comando (função SE) para que reaja à 

resposta e cumpra o dever de sinalização. No modo edição desprotegida, o usuário poderá editar as 

fórmulas, comandos e formatações. Também será possível mudar o layout da página, inserir 

figuras, entre outras possibilidades que o programa oferece. 

Após o preenchimento das questões, o usuário poderá acessar a planilha Banco de dados 

para checar e, caso haja interesse de edição avançada, manipular os campos, adicionar informações 

complementares e modificar dados – conforme será explicado no próximo capítulo. Para a 

utilização simplificada da ferramenta, o usuário pode conferir diretamente na aba Resumo o 

resultado da análise efetuada. 

3.2 Banco de dados 

A planilha Banco de dados apresenta uma configuração similar a uma entidade (tabela) 

usada em softwares de banco de dados. Nela, as colunas (totalizando 12) são correspondentes aos 

campos (atributos) e aparecem na primeira linha. Na Figura 4 é possível observar sua disposição 

e composição de dados. 

Os atributos receberam codinomes de identificação e têm relação, respectivamente, a: 

número de identificação das questões; enunciado; tema; orientação da CETESB; análise da 

orientação; observações; resposta assinalada; descritivo da resposta; nível de alerta ao potencial de 

contaminação; formulação de resumo para casos afirmativos, negativos e sentença final para o 

resumo. 

Na utilização simplificada, a planilha é protegida e tem todas as células bloqueadas para 

evitar acidentais erros de manuseio. Caso haja interesse de edição (modo edição desprotegida), seu 

desbloqueio poderá ser feito através do comando Desproteger Planilha e inserção da senha de 

permissão ao acesso (qacai). Ao selecionar a opção Mostrar Fórmulas, o usuário poderá observar 

o uso das fórmulas nas colunas correspondentes à análise da orientação da CETESB, observações, 

respostas, descritivo das respostas, nível de atenção, resposta afirmativa e resultado da análise da 

resposta. 
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Figura 4: Destaque aos atributos da planilha Banco de Dados. 

No modo edição desprotegida, o usuário poderá editar as fórmulas, comandos, formatações 

e textos dos enunciados e orientações da CETESB (conteúdo retirado do Guia). Será possível 

modificar o layout da página, inserir figuras, entre outras possibilidades que o programa oferece. 

3.3 Resumo 

A Figura 5 é um recorte da exibição da planilha Resumo e mostra a composição e 

disposição dos resultados do preenchimento e análise do questionário. Nela, há estruturas para o 

resultado da questão investigada, sinalização do nível de atenção e orientação da CETESB.  

O conjunto das estruturas foi disposto de modo a enquadrar o conteúdo em tamanhos de 

página A4 (8,27′′ por 11,69′′) para facilitar na sua impressão e conversão em arquivo .pdf, quando 

for conveniente. Todas as células são preenchidas de forma automática por meio de comandos de 

localização das informações presentes na planilha Banco de dados. Dependendo do conteúdo da 

célula, são aplicadas formatações condicionais que sinalizam – por meio da mudança de cores das 

células e textos – quando é necessária atenção redobrada ao conteúdo. Isto ocorre quando o nível 

de atenção, identificado pela análise de dados, for alto ou alerta – em casos de assinalada alternativa 

Não Sei –, informando a necessidade de investigação. 
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Figura 5: Conteúdo inicial da planilha Resumo. 

Na sua utilização simplificada, a planilha é protegida e tem todas as células bloqueadas para 

evitar acidentais erros de manuseio. Caso haja interesse da utilização no modo edição desprotegida, 

seu desbloqueio poderá ser feito através do comando Desproteger Planilha e inserção da senha de 

permissão ao acesso (qacai). Ao selecionar a opção Mostrar Fórmulas, o usuário poderá observar 

o uso das fórmulas nas células de análise de respostas, nível de atenção e observações da CETESB. 

Será possível editar as fórmulas e comandos, modificar o layout da página, inserir figuras, entre 

outras possibilidades que o programa oferece. 
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3.4 Orientação e instrução ao uso da ferramenta 

O documento de orientação possui informações sobre o manejo simplificado – com o 

preenchimento do questionário nas células habilitadas e conferência dos resultados na aba Resumo 

– e a opção de edição desprotegida das planilhas – apresentando as possibilidades de edição e 

criação da ferramenta. A Figura 6 mostra a apresentação em tela deste arquivo e a disposição do 

seu conteúdo.  

 

Figura 6: Documento de Orientação e instrução ao uso da ferramenta Quest-ACAI. 

O documento completo é apresentado no apêndice em formato .pdf e é composto por uma 

apresentação e contextualização da proposta da ferramenta Quest-ACAI, composição e etapas: 

Apresentação do questionário, Banco de dados, Resumo e suas respectivas Edições Avançadas. 

Em seguida, tem-se no anexo I a Resolução SMA Nº 10 (Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

2017), publicada no Diário Oficial da União, a qual dispõe sobre a definição das atividades 
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potencialmente geradoras de áreas contaminadas, com base nos critérios definidos pela CETESB 

e estabelecido no Decreto Estadual nº 59.263, em 2013.   
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4 DISCUSSÃO 

Neste capítulo, são discutidos pontos referentes à importância do estudo e análise das 

condições ambientais de imóveis; os gargalos atuais relacionados a divulgação, comunicação e 

interação entre órgãos ambientais, profissionais da área e comunidade; problematização e proposta 

de melhoria para a ferramenta existente; escolha e aplicação da metodologia; limitações e 

oportunidades de melhoria. 

O conhecimento das condições ambientais de imóveis é fundamental para garantir a 

proteção e qualidade de água, ar e solo, bem como à vida e o bom funcionamento do ecossistema. 

Atualmente, a CETESB possui valores orientadores de concentrações de substâncias químicas de 

interesse – que podem apresentar risco à segurança e saúde ambiental e humana – com a finalidade 

de, em casos contaminação confirmada, haja parâmetros e instrumentos que auxiliem na contenção 

e descontaminação da área.  

Além de estudos acadêmicos que ressaltam a importância da avaliação do potencial de 

contaminação (Cardoso, 2005), a problemática é abordada também pela federação brasileira de 

bancos (FEBRABAN, 2014), conforme documentado no sistema de autorregulação bancária que 

apresentou em seu anexo I do normativo de criação e implementação de política de 

responsabilidade socioambiental SARB 014/2014 o LIC – Levantamento de Indícios de 

Contaminação em Imóveis Urbanos, que auxilia na avaliação das condições ambientais do imóvel, 

bem como no potencial de contaminação (FEBRABAN, 2014). 

Apesar de não ser contemplada pelo Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação 

em Imóveis (CETESB, 2003) e nem no Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

(CETESB, 2017) – que dispõe sobre procedimentos para proteção da qualidade do solo e das águas 

subterrâneas – é importante ressaltar que a contaminação de imóveis também pode ser dada através 

da poluição do ar em ambientes internos (Schirmer, Pian, Szymanski, & Gauer, 2011). Denominada 

por Schirmer e colaboradores (2011) como Síndrome de Edifícios Doentes, o estudo explica como 

a estrutura civil de imóveis, especialmente no que diz respeito ao sistema de ventilação e troca de 

ar com o ambiente externo, pode gerar – ou potencializar – uma contaminação e ocasionar efeitos 

à saúde humana. 

Ainda que os estudos voltados a avaliação e gerenciamento de áreas contaminadas tenham 

ganhado maior visibilidade e demanda após as repercussões dos históricos de contaminação, ainda 
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há gargalos voltados à comunicação e disseminação de conhecimento entre órgãos ambientais, 

estudiosos e profissionais da área e a comunidade. Apesar de ser uma abordagem de imóveis no 

geral, o acesso e procura por estudos e investigação das condições ambientais é direcionado, em 

geral, para propriedades de alto valor econômico e público interessado de maior poder aquisitivo, 

quando comparados às comunidades periféricas que comumente habitam áreas com potencial de 

contaminação eminente. 

Tratando do material disponível atualmente para consulta sobre as condições ambientais de 

imóveis e potencial de contaminação, percebe-se que há muitas oportunidades de melhoria, ao que 

diz respeito a sua disposição e conteúdo, formas de acesso e utilização como parte de estudos 

ambientais. Para que a discussão seguida de solução alcance os demais membros da sociedade, é 

necessário que haja adaptação quanto a exposição do conteúdo e utilização de linguagem didáticos 

e intuitivos, uso de ferramentas tecnológicas atuais e divulgação em canais de maior acesso. 

Visto que, durante a elaboração do presente trabalho, não foi encontrada nenhuma proposta 

similar de automatização ou otimização deste instrumento, o produto deste projeto é entregue para 

a sociedade promovendo o início de uma nova fase – que integra os saberes computacionais e 

ambientais – e traz avanço e evolução para as atividades e metodologia de trabalho voltados a 

passivos ambientais e áreas contaminadas. 

É esperado que as ofertas de utilização simplificada (planilhas protegidas) e avançada 

(desprotegidas) possibilitem uma melhor experiência aos usuários, visto que, eles podem ter 

diferentes níveis de conhecimento e habilidade com esta tecnologia. Devido às possibilidades de 

edição e criação que este produto oferece, é esperado que – após testado pelo público –, seja 

adaptado às necessidades particulares, bem como ampliado e melhorado, com a criação de novas 

planilhas, atributos ao banco de dados, funções, comandos e formatações. Assim, é proposto uma 

ferramenta simples e eficiente com potencial de servir a diversos públicos. 

Por ser gratuita e intuitiva, é esperado que o Quest-ACAI seja amplamente utilizado por um 

público geral – não somente especialistas da área. Desta forma, espera-se contribuir para a 

disseminação do conhecimento relativos ao trabalho na área ambiental, deste importante 

instrumento integrante do Guia e, também, do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

da CETESB.   
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5 CONCLUSÃO 

Buscar solucionar problemas, encontrar melhorias e propor soluções para atividades 

cotidianas e de trabalho (seja corporativo, acadêmico ou escolar) é imprescindível para o 

desenvolvimento e evolução do conhecimento humano, refletindo em suas atividades e no meio 

ambiente. Desta forma, este projeto buscou contribuir com o avanço de estudos relacionados ao 

potencial de contaminação, gerenciamento de áreas contaminadas e da avaliação das condições 

ambientais de imóveis. 

Apesar de ser uma proposta de melhoria simples, que não faz uso de técnicas complexas ou 

de última geração – quando comparada a tecnologias utilizadas nas áreas de sistemas, tecnologia 

da informação e computação –, faz-se necessária e cumpre com sua função de contribuir, de forma 

pioneira, aos estudiosos e interessados da área ambiental. Além disso, traz também o despertar da 

curiosidade e iniciativa dos usuários quanto ao uso e possíveis formas de melhoria da ferramenta. 

A criação da ferramenta Quest-ACAI, como produto da proposta de otimização do uso e 

análise do Questionário para análise das condições ambientais em imóveis, mostrou-se eficaz ao 

proporcionar fácil manuseio, estrutura simples e indutiva. O documento orientador cumpre o seu 

papel de auxiliar o usuário ao manuseio simplificado, bem como ressalta as boas práticas previstas 

para a sua utilização. 
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APÊNDICE – Documento de Orientação e Instrução ao uso da ferramenta Quest-ACAI 

  

../TABELAS/QUEST_ACAI_2021.xlsx


 

1 

Bem-vindo ao Quest-ACAI! 

Esta é uma ferramenta automatizada que adaptou o Questionário para 

Avaliação das Condições Ambientais do Imóveis, presente no Guia para 

Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis, da CETESB.  

O objetivo é trazer melhorias ao uso do questionário, adaptando o modelo 

convencional (de formato .pdf) para uma esquematização em planilhas 

automáticas que otimizam o seu preenchimento, armazenamento e análise 

das respostas, e apresentação do resumo da avaliação. 

Orientação e instrução ao uso da ferramenta Quest-ACAI 

O documento de Orientação e instrução ao uso da ferramenta Quest-ACAI 

apresenta as etapas de preenchimento do questionário, análise de dados e 

elaboração do resumo da avaliação, bem como as possibilidades de 

manuseio da ferramenta – simples e avançada (desprotegida). 

Composição e etapas do Quest-ACAI 

O Quest-ACAI contém as planilhas Apresentação do Questionário, Banco 

de dados, Resumo. O arquivo de planilhas tem formato do tipo .xlsx e 

funciona no programa Microsoft Excel.  

A ferramenta é oferecida inicialmente em sua versão simplificada, com suas 

planilhas protegidas e apenas as células destinadas ao preenchimento do 

questionário são habilitadas para edição. Com a intensão de evitar 

transtornos causados pelo preenchimento equivocado do questionário, as 

células que realizam análise de dados estão programadas – de forma 

simplificada - para lidar com alguns tipos de erros, respondendo de uma 

forma visual que facilita o entendimento do usuário e dá abertura para a sua 

correção. 
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Apresentação do Questionário 

A aba Apresentação do Questionário é destinada ao preenchimento do 

questionário! Nela, há estruturas para enumeração das questões, 

enunciados, lista de itens (listbox) com alternativas, descrição, sinalização e 

anotação. O usuário terá acesso às células das alternativas (em formato de 

lista), descrição (caso a resposta seja “Sim”) e observação, com a finalidade 

de realizar alguma anotação com comentário adicional. As demais células 

são bloqueadas para evitar erros de manuseio. 

O conjunto das estruturas foi disposto de modo a se enquadrar o conteúdo 

em tamanhos de páginas A4 (8,27′′ por 11,69′′) para facilitar na sua 

impressão ou conversão em arquivo .pdf, quando for conveniente.  

A forma de preenchimento do questionário deve ser realizada ao selecionar 

a resposta na lista de alternativas (listbox). Enquanto o conteúdo da 

resposta for nulo, haverá uma marcação com asterisco (*) na cor vermelha, 

para sinalizar que aquela questão não foi respondida. Quando assinalada a 

alternativa Sim, haverá uma sinalização na cor azul com “R.#” (em que “#” 

representa o número da questão), lembrando ao usuário que ele deve 

completar a resposta com uma descrição na célula ao lado (à direita). 

Após o preenchimento das questões, para a utilização simplificada da 

ferramenta, o usuário pode conferir o resultado da análise diretamente na 

aba Resumo. O modo de edição avançada será apresentado a seguir. 
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Edição avançada do Questionário 

Caso haja interesse em realizar edições na estrutura da ferramenta (modo 

edição desprotegida), a planilha poderá ser desbloqueada através do 

comando Desproteger Planilha e inserção da senha de permissão ao acesso: 

qacai.  

Ao selecionar a opção Mostrar Fórmulas, é possível observar que enunciados 

aparecem na tela como forma de resposta aos comandos de busca, com base 

no número da questão ao número identificador (id_q) da aba Banco de 

dados. As células destinadas ao aparecimento do “*” e “R.#”, contêm 

comando (função SE) para que reaja à resposta e cumpra o dever de 

sinalização. No modo edição desprotegida, o usuário poderá editar as 

fórmulas, comandos e formatações. Também será possível mudar o layout 

da página, inserir figuras, entre outras possibilidades que o programa 

oferece. 

Após o preenchimento das questões, o usuário poderá acessar a planilha 

Banco de dados para checar e, caso haja interesse de edição avançada, 

manipular os campos, adicionar informações complementares e modificar 

dados – conforme será explicado a seguir. 
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Banco de dados 

A planilha Banco de dados apresenta uma configuração similar a uma 

entidade (tabela) usada em softwares de banco de dados. Nela, as colunas 

(totalizando 12) são correspondentes aos campos (atributos) e aparecem na 

primeira linha.  

Os atributos receberam codinomes de identificação e têm relação, 

respectivamente, a: número de identificação das questões; enunciado; 

tema; orientação da CETESB; análise da orientação; observações; resposta 

assinalada; descritivo da resposta; nível de alerta ao potencial de 

contaminação; formulação de resumo para casos afirmativos, negativos e 

sentença final para o resumo. 

Na utilização simplificada, a planilha é protegida e tem todas as células 

bloqueadas para evitar acidentais erros de manuseio.  

Edição avançada do Banco de dados 

Caso haja interesse de edição avançada (modo edição desprotegida), seu 

desbloqueio poderá ser feito através do comando Desproteger Planilha e 

inserção da senha de permissão ao acesso: qacai.  

Ao selecionar a opção Mostrar Fórmulas, o usuário poderá observar o uso 

das fórmulas nas colunas correspondentes à análise da orientação da 

CETESB, observações, respostas, descritivo das respostas, nível de atenção, 

resposta afirmativa e resultado da análise da resposta. 

O usuário poderá editar as fórmulas, comandos, formatações e textos dos 

enunciados e orientações da CETESB (conteúdo retirado do Guia). Será 

possível modificar o layout da página, inserir figuras, entre outras 

possibilidades que o programa oferece. 
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Resumo 

A aba Resumo é destinada à apresentação do resultado da análise do 

questionário. Nela, há estruturas para o resultado da questão investigada, 

sinalização do nível de atenção e orientação da CETESB. 

O conjunto das estruturas foi disposto de modo a enquadrar o conteúdo em 

tamanhos de página A4 (8,27′′ por 11,69′′) para facilitar na sua impressão 

e conversão em arquivo .pdf, quando for conveniente.  

Todas as células são preenchidas de forma automática por meio de 

comandos de localização das informações presentes na planilha Banco de 

dados. Dependendo do conteúdo da célula, são aplicadas formatações 

condicionais que sinalizam – por meio da mudança de cores das células e 

textos – quando é necessária atenção redobrada ao conteúdo. Isto ocorre 

quando o nível de atenção, identificado pela análise de dados, for alto ou 

alerta – em casos de assinalada alternativa Não Sei –, informando a 

necessidade de investigação. 

Em sua utilização simplificada, a planilha é protegida e tem todas as células 

bloqueadas para evitar acidentais erros de manuseio. O modo de edição 

avançada será apresentado a seguir. 
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Edição avançada do Resumo 

Para a utilização no modo edição avançada (planilha desprotegida), seu 

desbloqueio deverá ser feito através do comando Desproteger Planilha e 

inserção da senha de permissão ao acesso: qacai.  

Ao selecionar a opção Mostrar Fórmulas, o usuário poderá observar o uso 

das fórmulas nas células de análise de respostas, nível de atenção e 

observações da CETESB.  

Será possível editar as fórmulas e comandos, modificar o layout da página, 

inserir figuras, entre outras possibilidades que o programa oferece. 
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O Projeto Quest-ACAI 

A ferramenta Quest-ACAI é produto do Trabalho de Conclusão de Curso da 

Engenharia Ambiental, entregue à Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) – campus Baixada Santista –, realizado pela discente Glaucia 

Clososki e apresentado em 2021. 

Visto que, durante a elaboração do presente trabalho, não foi encontrada 

nenhuma proposta similar de automatização ou otimização deste 

instrumento, o produto deste projeto é entregue para a sociedade, 

promovendo o início de uma nova fase – que integra os saberes 

computacionais e ambientais – e traz avanço e evolução para as atividades 

e metodologia de trabalho voltados a passivos ambientais e áreas 

contaminadas. 

Apesar de ser uma proposta de melhoria simples, que não faz uso de técnicas 

complexas ou de última geração – quando comparada às utilizadas nas áreas 

tecnologia da informação e computação –, faz-se necessária e cumpre com 

sua função de contribuir, de forma pioneira, aos estudiosos e interessados 

da área ambiental. Além disso, traz também o despertar da curiosidade e 

iniciativa dos usuários quanto ao uso e possíveis formas de melhoria da 

ferramenta. 

Por ser gratuita e intuitiva, é esperado que o Quest-ACAI seja amplamente 

utilizado por um público geral – não somente especialistas da área. Desta 

forma, espera-se contribuir para a disseminação do conhecimento relativos 

ao trabalho na área ambiental, deste importante instrumento integrante do 

Guia e, também, do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da 

CETESB. 

Agradeço a sua contribuição, 

Glaucia Clososki. 
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Fale Conosco 

Para sugestões, comentários ou dúvidas, entre em contato através do 

endereço: glauciaclososki@gmail.com .  

Aproveite! 

 

mailto:glauciaclososki@gmail.com
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ANEXO I – Resolução SMA Nº 10 de 2017 



 

1.1.1  SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
       GABINETE DO SECRETÁRIO 

1 

 

PUBLICADA NO DOE DE 10/02/2017 SEÇÃO I PÁG.43 
 
  

RESOLUÇÃO SMA Nº 10, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017 
 
 

Dispõe sobre a definição das atividades 
potencialmente geradoras de áreas 
contaminadas. 

 
 
O SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 
Considerando a competência estabelecida no artigo 69, § 1º, do Decreto 
Estadual nº 59.263, de 05 de junho de 2013, e com base nos critérios definidos 
pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 21, do mesmo Decreto, 
 
RESOLVE:  
 
Artigo 1º - Para os fins a que se refere à Lei Estadual nº 13.577, de 08 de julho 
de 2009, e seu regulamento, pelo Decreto Estadual nº 59.263, de 05 de junho 
de 2013, são consideradas Atividades Potencialmente Geradoras de Áreas 
Contaminadas todas aquelas que possuam os seguintes Códigos de acordo 
com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE: 
 
I - Todas as atividades pertencentes à divisão 05 - EXTRAÇÃO DE CARVÃO 
MINERAL; 
 
II - Todas as atividades pertencentes à divisão 06 - EXTRAÇÃO DE 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL; 
 
III - Todas as atividades pertencentes à divisão 07 - EXTRAÇÃO DE 
MINERAIS METÁLICOS; 
 
IV - Todas as atividades pertencentes ao grupo 09.1 - ATIVIDADES DE APOIO 
À EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL; 
 
V - Todas as atividades pertencentes ao grupo 10.7 - FABRICAÇÃO E REFINO 
DE AÇÚCAR 
 
VI - Todas as atividades pertencentes aos grupos 13.1 - PREPARAÇÃO E 
FIAÇÃO DE FIBRAS TÊXTEIS e 13.2 - TECELAGEM, EXCETO MALHA e às 
subclasses 1340-5/01 - ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, 
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       GABINETE DO SECRETÁRIO 

2 

 

TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO e 1340-5/02 - 
ALVEJAMENTO, TINGIMENTO E TORÇÃO EM FIOS, TECIDOS, 
ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO; 
 
VII - Todas as atividades pertencentes ao grupo 15.1 - CURTIMENTO E 
OUTRAS PREPARAÇÕES DE COURO; 
 
VIII - Todas as atividades pertencentes ao grupo 16.1 - DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRA; 
 
IX - Todas as atividades pertencentes ao grupo 17.1 - FABRICAÇÃO DE 
CELULOSE E OUTRAS PASTAS PARA A FABRICAÇÃO DE PAPEL; 
 
X - Todas as atividades pertencentes ao grupo 18.1 - ATIVIDADE DE 
IMPRESSÃO; 
 
Todas as atividades pertencentes à divisão 19 - FABRICAÇÃO DE COQUE, 
DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS; 
 
XI - Todas as atividades pertencentes à divisão 20 - FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS 
 
XII - Todas as atividades pertencentes à divisão 21 - FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS; 
 
XIII - Todas as atividades pertencentes à classe 22.11-1 - FABRICAÇÃO DE 
PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS DE AR; 
 
XIV - Todas as atividades pertencentes aos grupos 23.1 - FABRICAÇÃO DE 
VIDRO E DE PRODUTOS DO VIDRO, 23.2- FABRICAÇÃO DE CIMENTO e 
23.4 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS; 
 
XV - Todas as atividades pertencentes à divisão 24 – METALURGIA; 
 
XVI - Todas as atividades pertencentes à divisão 25 - FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 
 
XVII - Todas as atividades pertencentes à divisão 26 - FABRICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E 
ÓPTICOS; 
 
XVIII - Todas as atividades pertencentes à divisão 27 - FABRICAÇÃO DE 
MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; 
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XIX - Todas as atividades pertencentes à divisão 28 - FABRICAÇÃO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 
 
XX - Todas as atividades pertencentes à divisão 29 - FABRICAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS; 
 
XXI - Todas as atividades pertencentes à divisão 30 - FABRICAÇÃO DE 
OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS 
AUTOMOTORES; 
 
XXII - Todas as atividades pertencentes à classe 31.02-1 - FABRICAÇÃO DE 
MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL; 
 
XXIII - Todas as atividades pertencentes à classe 32.12-4 - FABRICAÇÃO DE 
BIJUTERIAS E ARTEFATOS SEMELHANTES; 
XXIV - Todas as atividades pertencentes ao grupo 33.1 - MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; 
 
XXV - Todas as atividades pertencentes à divisão 35 - ELETRICIDADE, GÁS E 
OUTRAS UTILIDADES; 
 
XXVI - A atividade 36.00-6/01 - TRATAMENTO E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA 
PARA FINS DE ABASTECIMENTO (DESINFECÇÃO, COAGULAÇÃO, 
FLOCULAÇÃO, DECANTAÇÃO, FILTRAÇÃO, CORREÇÃO DO PH E 
FLUORETAÇÃO;  
 
XXVII - Todas as atividades pertencentes à divisão 37 - ESGOTO E 
ATIVIDADES RELACIONADAS; 
 
XXVIII - Todas as atividades pertencentes à divisão 38 - COLETA, 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS; 
 
XXIX - Todas as atividades pertencentes à divisão 39 - DESCONTAMINAÇÃO 
E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; 
 
XXX - As atividades 45.20-0/01 - MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DE 
CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS PESADOS e 45.20-0/01 - OFICINA 
MECÂNICA DE VEICULO AUTOMOTOR;  
 
XXXI - Todas as atividades pertencentes ao grupo 46.8 - COMÉRCIO 
ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS, exceto os grupos 
46.86-9 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO E 
DE EMBALAGENS e 46.89-3 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO 
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DE OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE; 
 
XXXII - Todas as atividades pertencentes ao grupo 47.3 - COMÉRCIO 
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 
 
XXXIII - Todas as atividades pertencentes aos grupos 49.1 - TRANSPORTE 
FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO, 49.2 - TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, 49.3 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
CARGA e 49.4 - TRANSPORTE DUTOVIÁRIO; 
 
XXXIV - As atividades 52.11-7/99 - ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS POR CONTA DE TERCEIROS e 52.32-0/00 – SERVIÇO DE 
BASTECIMENTO DE NAVIOS; 
 
XXXV - As atividades 96.01-7/01 - SERVIÇOS DE LAVAGEM A SECO e 
SERVIÇO DE LAVANDERIA; 
 
XXXVI - Todas as atividades pertencentes à subclasse 96.03-3/03 - 
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO. 
 
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
(Processo PA 002/2016/C) 
 
 
 

RICARDO SALLES 
Secretário de Estado do Meio Ambiente 


