
 

 

Reunião conjunta com Marina Gadelha e Comissão Nacional – 06/08/2020 

Glaucia – Rascunho  

 

Reunião – comissão membros técnicos sobre áreas contaminadas 

Proposta para legislação de áreas contaminadas 

1) Panorama brasileiro foi traçado, praticamente três estados que apresentam os dados 

de áreas contaminadas para o IBAMA (RJ, SP e MG) 

2) Esses três estados tem uma legislação – São Paulo (deliberação de diretoria que acaba 

dando as regras do gerenciamento de áreas contaminadas, estabelece os protocolos, a 

resolução anterior foi a base da resolução do Conama) 

tem também MG e RJ 

3) O problema e áreas contaminadas estão em outros estados que geram passivos 

ambientais, mineração agricultura, lixões, posto de gasolina – isso em outros estados. 

4) Situação complexa que pode induzir a riscos para os vizinhos 

5) PNRS -áreas órfãs áreas contaminadas, mas que foram contaminadas, mas não tem 

dono 

6) Substitutivo ao PL 2732/2011 – incentivos tributários, linhas de financiamento.... 

7) Gerenciamento de áreas contaminadas CONAMA 420 – investigação: usos pretéritos 

da área para identificar se há áreas ou fontes suspeitas, se sim, inicia-se a investigação 

confirmatória e são definidas as substancias e locais nos quais elas podem se 

encontrar – investigação detalhada, vai se procurar definir a pluma de contaminação 

do terreno vertical e horizontalmente, fechando essa pluma se passa para a avaliação 

de risco, questão matemática -0 se existe risco de exposição para essa área ou para 

pessoas em rota de exposição (agua subterrânea por exemplo). O interventor faz um 

plano, se há necessidade de lacração de um poco de água subterrânea, uma barreira 

hidráulica em relação a pluma que pode estar ali... Medidas de engenharia, 

remediação, monitoramento que são mais ou menos 4 anos. O processo e bem 

dinâmico, não e bem simples assim 

8) O que percebemos – procuramos adequar o PL aquilo que vem funcionando, praticas 

que vem ocorrendo e dando certo. Problemas – desapropriação de áreas 

contaminadas a que título, sem considerar os potenciais passivos daquelas áreas que 

acaba ficando na conta de todos. Poder público não pode adquirir nenhuma área que 



 

 

esteja contaminada a não ser que o vendedor responda ... Metas de remediação – uso 

futuro da área. Ate que ponto vamos fazer a remediação.... A recuperação e sempre 

integral para uso futuro.... Não precisamos ter as metas da área virgem... tribunal tem 

entendido que e mais vantajoso fazer remediação buscando uso futuro do que a 

recuperação integral, porque o que ocorre e uma reciclagem das áreas promovendo 

assim essa reciclagem. Área órfã não tem uso futuro.  


