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RESUMO 

A possibilidade de revitalização e reutilização de áreas contaminadas 

por substâncias perigosas surgiu como grande alternativa ao abandono dos 

chamados Brownfields nos centros urbanos. A descontaminação desses sítios e 

sua reabilitação para reuso, além de apresentar-se como opção à criação de 

espaço nos grandes centros, se destaca como solução na proteção à segurança 

pública, à saúde da população e ao meio ambiente diante dos riscos oferecidos 

pelas substâncias ali presentes. Todavia, no tempo decorrido entre a 

identificação de área contaminada e sua revitalização existe a probabilidade da 

ocorrência de acidentes provocados pelo vazamento dos resíduos perigosos ali 

depositados, ocasionando efeitos danosos à população e ao meio ambiente, o 

que pressupõe ação imediata por parte do poder público. Com base em estudo 

de caso envolvendo indústria desativada utilizada como área para o 

armazenamento clandestino de tambores contendo resíduos perigosos, o 

trabalho propõe a criação de protocolo de atuação visando orientar os atores 

intervenientes nos cenários acidentais envolvendo Brownfields. O objetivo é 

oferecer ferramenta que auxilie na redução nos danos ambientais provocados 

por esse tipo de ocorrência além de contribuir para discussão de políticas 

públicas que permitam programar gestão estratégica dos Brownfields, mudando 

a forma de identificar, tratar e gerenciar áreas contaminadas. 

 

 

Palavras-chaves: Brownfields, emergências químicas, resíduos perigosos, 

revitalização. 
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ABSTRACT 

The possibility of revitalizing and reusing areas contaminated by 

hazardous substances has emerged as a great alternative in urban centers. The 

decontamination of these sites, among which some known as Brownfields, and 

its rehabilitation for reuse, besides presenting itself as an option to the creation of 

space in the great centers, stands out as a solution in the protection of public 

safety, the health of the population and the environment by the risks offered by 

the substances present therein. However, in the time elapsed between the 

identification of contaminated area and its revitalization, there is a probability of 

accidents caused by the leakage of hazardous waste deposited therein, causing 

harmful effects to the population and the environment, which implies immediate 

action by the public power. Based on a case study involving deactivated industry 

used as an area for clandestine storage of drums containing hazardous waste, 

the work proposes the creation of an action protocol aiming to guide the 

intervening actors in the accidental scenarios involving Brownfields. The 

objective is to offer a tool to help reduce the environmental damage caused by 

this type of occurrence, in addition to contributing to the discussion of public 

policies that allow programming the strategic management of Brownfields, 

changing the way of identifying, treating and managing contaminated areas. 

 

Key words: Brownfields, chemical emergencies, hazardous waste, revitalization.. 
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1  INTRODUÇÃO  

O processo de industrialização das economias capitalistas modernas 

gerou impactos negativos sobre o meio ambiente: a poluição e a depleção dos 

recursos naturais. A redução dos impactos ambientais das atividades 

industriais é vista por muitos agentes econômicos como uma ameaça a sua 

competitividade (LUSTOSA, 2002). 

A afirmativa pode ser confirmada quando se nota que ao encerrar suas 

atividades de forma definitiva, qualquer que seja o motivo, uma indústria acaba 

por deixar um passivo ambiental. 

O local, as atividades desenvolvidas, o momento econômico, social e 

político, a conscientização diante dos compromissos legais, os eventos que 

culminaram no fechamento das empresas, tudo isso associado ao baixo 

desempenho ambiental acaba definindo as condições de como as instalações 

físicas permanecerão até que outra atividade seja iniciada no local. 

Em alguns casos, após anos de abandono, as condições de fábricas ou 

plantas industriais deixadas ao tempo, principalmente aquelas que 

manipularam produtos químicos, acabam por despertar a atenção até mesmo 

aos que desconhecem o risco que esse tipo de instalação pode oferecer. 

A origem das áreas contaminadas está relacionada ao 

desconhecimento, em épocas passadas, de procedimentos seguros 

para o manejo de substâncias perigosas, ao desrespeito a esses 

procedimentos seguros e à ocorrência de acidentes ou vazamentos 

durante o desenvolvimento dos processos produtivos, de transporte 

ou de armazenamento de matérias primas e produtos. (CETESB, 
2017a). 

A existência de uma área contaminada por produtos químicos pode 

gerar problemas, como danos à saúde, comprometimento da qualidade dos 

recursos hídricos, restrições ao uso do solo e danos ao patrimônio público e 

privado, com a desvalorização das propriedades, além de danos ao meio 

ambiente (CETESB, 2017a). 
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A mudança estrutural do espaço urbano dos países europeus e norte 

americano, nas últimas décadas, trouxe à tona o problema das áreas 

degradadas, e dos Brownfields, que, segundo a Environmental Protection 

Agency - EPA, significam "propriedades abandonadas ou subutilizadas cuja 

reutilização é dificultada pela presença real ou potencial de substâncias 

perigosas poluentes ou contaminantes" (EPA, 2012 apud MELO, 2013). 

No Brasil, mais especificamente no Estado de São Paulo, a CETESB, 

como resultado da Cooperação Técnica com o Governo da Alemanha por meio 

do Projeto CETESB/GTZ, vem trabalhado desde 1993 na definição de 

metodologias para identificação, avaliação e investigação de áreas 

contaminadas e desenvolvendo estudos de remediação (GLOEDEN, 1999). 

Segundo SÁNCHEZ (2001), das indústrias à época instaladas muitas 

não seguiram os principais preceitos da boa gestão ambiental, sugerindo que 

dificilmente tomariam medidas corretivas quando de sua desativação, pois 

práticas que eram usuais no passado originaram passivos ambientais de 

monta. 

GOUVEIA (2015) explica que em regra, áreas industriais fechadas ou 

abandonadas, que utilizaram substâncias nocivas, ao encerrarem suas 

atividades, seja por razões econômicas, comerciais ou ambientais, deixaram 

como passivos ambientais resíduos químicos perigosos armazenados de forma 

inadequada, muitas vezes lançados diretamente sobre o solo ou em condições 

precárias de armazenamento e, não raro, com ocupação humana nesses 

locais.  

Ainda segundo GOUVEIA (2015), os resíduos comumente 

negligenciados nos Brownfields, sejam na forma líquida ou sólida, em geral, 

representam perigos associados à inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, 

normalmente decorrente da emanação de compostos orgânicos voláteis - COV 

e, até mesmo, reatividade com água, o que pode proporcionar sérios riscos à 

saúde, à vida da população e ao meio ambiente. 

Os resíduos normalmente negligenciados em áreas de Brownfields em 

geral encontra-se em embalagens danificadas ou diretamente expostos ao 
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solo, o que pode causar severos danos ao meio ambiente, provocar a 

emanação de vapores tóxicos oferecendo risco a população, ou mesmo 

resultar em incêndio ou explosão, caso esses vapores sejam inflamáveis. 

O Decreto Estadual nº 59.263/2013, que dispõe sobre diretrizes e 

procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas 

contaminadas prevê que “havendo perigo à vida ou à saúde da população, em 

decorrência da contaminação de uma área, o responsável legal deverá adotar 

prontamente as providências necessárias para elidir o perigo”, sendo que o 

perigo à vida pode decorrer de “explosões ou possibilidade de explosões” ou 

“episódios de exposição aguda a agentes tóxicos, reativos e corrosivos“ (SÃO 

PAULO, 2013). 

Cabe às autoridades públicas acionar o responsável legal para que 

sejam adotas ações emergenciais em situações como esta buscando o 

controle dos riscos na proteção da população e do meio ambiente. 

Entretanto o que ocorre é que, em se tratando de emergência química1 

envolvendo áreas de Brownfields, a identificação e o acionamento do 

responsável legal ou mesmo solidário nem sempre é uma ação rápida, 

cabendo à intervenção do poder público. 

Segundo (SÁNCHEZ, 2001), 

A adoção estratégia reativa é extremamente comum em se tratando 

de problemas ambientais. Caracteriza-se pela inação até que 

situações muito evidentes, usualmente acompanhadas de pressão 

dos cidadãos, forcem o poder a tomar alguma atitude. Em geral, os 

órgãos governamentais não sabem como proceder nesses casos, 

uma vez que os novos funcionários não foram preparados para tratar 

um novo problema, gerando uma série de ações desarticuladas, às 

vezes contraditórias, e sempre com a perspectiva de curto prazo. 

Diante do contexto, a proposta do trabalho foi apresentar um caso 

prático de Brownfields utilizado para armazenamento de resíduos perigosos de 

forma ilegal, avaliar as intervenções corretivas realizadas nesse caso em 

                                            
1 O termo emergência química indica uma situação envolvendo produtos químicos, os quais 
podem de alguma forma, representar perigo à saúde e segurança da população, meio 
ambiente, e aos patrimônios público e privado, requerendo, portanto, intervenções imediatas 
(VASCONCELLOS et al, 2014).  
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específico, e apresentar uma proposta de protocolo de atuação como 

ferramenta de orientação aos órgãos participantes. 
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2 OBJETIVO  

2.1  OBJETIVO GERAL 

Avaliar as intervenções realizadas nas emergências químicas 

envolvendo armazenamento de resíduos perigosos em Brownfields objetivando 

apresentar proposta de protocolo de atuação baseado em um estudo de caso 

no município de Arujá-SP. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Analisar o estado da arte relativo: 

− Ao conceito de áreas contaminadas e dos Brownfields;  

− As legislações afetas às questões relacionadas às ocorrências 

envolvendo Brownfields; 

− Ao processo de revitalização de Brownfields urbanos.  

� Realizar o levantamento detalhado dos dados do Sistema de Fontes de 

Poluição (SIPOL) e do Sistema de Informações sobre Emergências 

Químicas (SIEQ) da CETESB - Agência Ambiental do Estado de São 

Paulo, no período de 2005 a 2015, e dessa forma criar um mapa com a 

distribuição espacial das ocorrências envolvendo indústrias e 

abundância dos Brownfields na Região Metropolitana de São Paulo, 

RMSP; 

� Selecionar um estudo de caso, selecionado entre os atendimentos 

emergenciais registrados no SIEQ da CETESB, no período entre 2005 

a 2015, para subsidiar o desenvolvimento da pesquisa quanto ao 

passivo ambiental, a revitalização da área e o processo de estruturação 

do protocolo; 

� Elaborar uma proposta de protocolo de atuação emergencial, com 

sequência de ações a serem desencadeadas pelos órgãos 

participantes, considerando recursos humanos, materiais e 

equipamentos necessários. 
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3 RELEVÂNCIA CIENTÍFICA DA PESQUISA 

De acordo com o SIPOL da CETESB existem mais de 50 mil 

empreendimentos licenciados que tiveram as atividades suspensas ou 

encerradas na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 6, Alto Tietê, 

UGRHI 6 (CETESB, 2017d).  

O território abrangido por essa UGRHI ocupa grande parte da Região 

Metropolitana do Estado de São Paulo. 

Alguns dos empreendimentos licenciados pela CETESB foram 

desativados sem cumprir o procedimento de desativação junto a Agência 

Ambiental, seja por terem sido desativadas antes do Decreto Estadual n° 

59.263/2013, que dispõe sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, seja 

porque simplesmente foram abandonadas (Brownfields), ou constituíram-se em 

massas falidas, muitas vezes com a presença de passivo ambiental composto 

de produtos químicos e resíduos perigosos deixados no interior desses 

empreendimentos. 

Resíduos perigosos, além de potenciais contaminantes do solo e das 

águas interiores e subterrâneas, podem também oferecer sérios riscos à saúde 

e a segurança da população circunvizinha. 

A CETESB, por meio de seu Setor de Atendimento a Emergências e de 

suas Agências Ambientais, é acionada com frequência para dar resposta aos 

episódios agudos envolvendo a contaminação de solo e recursos hídricos por 

tais instalações em parceria com outros órgãos governamentais. 

As emergências químicas envolvendo armazenamento de resíduos 

perigosos em Brownfields encontram sempre dificuldades por parte dos órgãos 

participantes por uma série de razões, dentre as quais: 

− falta de informações quanto à periculosidade dos produtos e resíduos;  

− falta de informações quanto aos efeitos agudos e crônicos provocados 

pelos produtos à saúde população, a fauna e ao meio ambiente;  
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− dificuldade na identificação do responsável legal pelas ações a serem 

adotadas para o controle dos riscos e para a minimização das 

consequências; 

− falta de recursos orçamentários, por parte do poder público, destinado 

ao atendimento emergencial nesse tipo de ocorrência; 

− dificuldade de atuação conjunta por parte das instituições envolvidas.  

A importância do protocolo proposto fundamenta-se no auxílio aos 

órgãos intervenientes para a definição de procedimentos a serem adotados 

nesses episódios, evitando que as consequências dos acidentes agravem-se 

pela falta de ação ou mesmo por ações indevidas.  

 Assim, especialistas com pleno conhecimento de suas competências, 

poderão seguir diretrizes que visem à minimização das consequências de 

contaminação do solo e dos recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos. 

Segundo SÁNCHEZ (2001), as estratégias corretivas que objetivam 

remediar o problema após sua identificação e diagnóstico, pressupõe não só 

seu reconhecimento, mas sua caracterização ou formulação dos termos claros 

das ações a serem adotadas de forma articulada entre todos os envolvidos. 

A estratégia mencionada pelo autor foi adotada no estudo de caso 

apresentado neste trabalho, onde todos os envolvidos, sejam da iniciativa 

pública ou privada, colocaram em prática formas planejadas e sistematizada de 

ação, buscando encontrar solução, antevendo problemas futuros que 

pudessem causar maiores danos ao meio ambiente e causar efeitos adversos 

à saúde da população circunvizinha (SÁNCHEZ, 2001). 

O protocolo pretende buscar uma atuação multissetorial articulada 

onde se espera alcançar resultados positivos para o Estado como um todo, 

pois envolve medidas de proteção da saúde, de segurança pública e do meio 

ambiente. 
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4  REVISÃO DA LITERATURA 

É importante que se busque o avanço em outros países, “estado da 

arte”. Nos parágrafos a seguir, cerca de 30 anos são revisados apontando 

como o tema vem se desenvolvendo em centros mais avançados, balizando as 

práticas propostas neste trabalho. 

Nas últimas décadas o tema Brownfields ganhou notoriedade, e muitos 

estudos têm sido realizados a fim de conhecer melhor essas áreas, visando à 

revitalização das mesmas. Os Brownfields são um recurso e uma 

responsabilidade – recurso porque existe uma infraestrutura que pode ser 

reaproveitada; e uma responsabilidade por causa dos problemas ambientais 

reais ou potenciais que representa (VASQUES, 2006). 

Os Brownfields não são necessariamente áreas industriais 

abandonadas, podendo ser também reconhecidos como áreas comerciais 

desativadas, minas abandonadas, massa falida, lixões ou áreas de depósito de 

resíduos, todo tipo de infraestrutura de transporte como ferrovias, portos e 

aeroportos, além de barragens, usinas termelétricas, nucleares, entre outras, 

com grande potencial de contaminação, contudo, com uma grande capacidade 

de revitalização e reutilização. (VASQUES, 2006). 

MARKER (2012) apud MELO (2013) afirma que o importante na 

conceituação dos Brownfields não é focar o termo risco, mas a reintegração 

visando os critérios econômicos dessas áreas ao ciclo econômico no sentido 

de reciclagem (Brachflächen Recycling, Alemanha), re-desenvolvimento 

(Brownfield Redevelopment, Estados Unidos) ou revitalização aqui no Brasil. 

 

4.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE BROWNFIELDS  

O encerramento de atividades industriais não traz somente como 

prejuízo o desemprego. Prédios e terrenos abandonados representam 

transtorno para os moradores do entorno, porque muitas vezes são 

transformados em pontos de esconderijo para a marginalidade, depósitos 
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clandestinos de lixo e criadouros de insetos. Muitos prédios abandonados são 

atualmente a causa da desvalorização de áreas centrais e bairros. Há também 

o problema ambiental presentes em muitas dessas áreas, os Brownfields, que 

no passado abrigaram atividades poluentes (HUMMEL e MENDES, 2005). 

Nos Estados Unidos, a seção 101 do CERCLA (Comprehensive 

Environment Response, Compensation, and Liability Act) de 1980, reconhece 

Brownfields como sendo “instalações industriais ou comerciais abandonadas, 

ociosas e subutilizadas, com reutilização complicada devido à contaminação 

real ou percebidos, mas que possuem potencial ativo para reuso” (EPA, 

2018b). 

MOERI et al., (2007) apresenta como definição “principal” de 

Brownfields abrangendo as seguintes situações: 

Uma área de Brownfields é qualquer terreno ou localidade que foi 

anteriormente utilizado ou desenvolvido e atualmente não está 

totalmente em uso, embora possa ser parcialmente ocupado ou 

utilizado. Também pode ser uma área desabitada, degradada ou 

contaminada. Portanto uma área de Brownfields não está 

necessariamente disponível para uso imediato, sem intervenção. 

É importante ressaltar que os Brownfields não devem ser considerados 

necessariamente como áreas contaminadas ou degradadas. 

Com base no Decreto do Estado de São Paulo de nº 59.263/2013, área 

contaminada é definida como sendo “área, terreno, local, instalação, edificação 

ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de matéria em 

condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao meio 

ambiente ou a outro bem a proteger“ (SÃO PAULO, 2013). 

A área é considerada degradada quando há a ocorrência de alterações 

negativas das suas propriedades físicas, tais como: estrutura e grau de 

compacidade, perda de material devido à erosão, a alteração de características 

químicas devido a processos como a salinização, lixiviação, deposição ácida e 

a introdução de poluentes. Assim uma área considerada poluída pode ser 

identificada como degradada, enquanto uma área para ser considerada 

degradada não precisa estar necessariamente contaminada (MELO, 2013). 
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A Figura 1, na visão de SÁNCHEZ (2004) apud MELO (2013), 

demonstra a situação dos Brownfields dentro das definições de áreas 

contaminadas e áreas degradadas. 

 

Figura 1 - Brownfields, áreas contaminadas e degradadas. 

 
Fonte: SÁNCHEZ (2004) apud MELO (2013) 

 

VASQUES (2009), de acordo com o que foi proposto por ALKER et al. 

(2000), apresenta em seu trabalho o conceito de Brownfields como “qualquer 

terreno ou parte dele que previamente foi usado ou desenvolvido, mas que 

atualmente está completamente sem uso, embora possa estar sendo 

parcialmente utilizado”, afirmando que pode estar desocupado, desamparado 

ou contaminado, porem disponível para o reuso. 

 VASQUES (2009) afirma que para chegar nesta definição 

estabeleceu-se uma síntese nos fatores presentes na definição de Brownfields: 

o desenvolvimento prévio, a localização (rural e urbana), a degradação, o 

abandono, a contaminação, o uso parcial, entre outros, o que resultou no 

modelo apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Modelo de abrangência: O que é e o que pode ser Brownfields. 

 
Fonte: ALKER (2000); QUEIRÓS e HENRIQUE (2001) apud VASQUES (2009) 

 

VASQUES (2009) demonstra, de forma resumida e geral, o que ele 

chama de tentativa de classificação “do que é e o que não é” considerado 

Brownfields, de acordo com o que está apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – O que é e o que não é considerado Brownfields? 

O que é Brownfield? O que não é Brownfield? 

• Antigas unidades fabris que cessaram 
atividade; • Fábricas ainda em operação; 

• Minas e outras áreas de exploração 
cujas jazidas se esgotaram ou faliram; • Casas degradadas, mas ocupadas; 

• Agroindústrias e indústrias florestais 
desativadas; • Locais em construção; 

• Infraestruturas de transporte como 
ferrovias, portos e aeroportos obsoletos 
abandonados; 

• Áreas militares em uso; 

• Postos e garagens não utilizados; • Áreas cultivadas que não foram afetadas 
por praguicidas e fertilizantes; 

• Áreas de tratamento de resíduos 
abandonadas; 

• Pilhas de estéril e rejeitos, montes de 
espólio de minas de carvão; 

• Casas abandonadas e degradadas 
(segundo alguns poucos autores); 

• Áreas que sofreram queimadas, mas 
que não são florestais; 

• Áreas militares e seus anexos (ex.: 
áreas de produção de armamento) 
desativados; 

• Locais degradados por causas naturais; 

• Terrenos que outrora tiveram uso ativo e 
que estão vacantes; 

• Qualquer terreno ou edifício que tenha 
uso industrial, comercial ou outro 
reconhecido que esteja em estágio 
avançado de cesseção de atividade, mas 
que ainda funcione; 

• Outras atividades finitas que se 
encaixam na definição de Brownfields. 

• Outros usos que não se encaixem na 
definição de Brownfields. 

Fonte: VASQUES (2009) 

 

VASQUES (2009) ainda em seu estudo apresenta, de forma 

generalizada, a diferenciação das causas para a formação de Brownfields, 

distinguindo fatores mais gerais, de nível global e nacional, e fatores 

específicos, de nível regional e local, demonstrado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Fatores gerais e específicos para formação de Brownfields. 

Fatores Gerais Fatores Específicos 

Reestruturação industrial Fechamento por falência 

Desindustrialização Comportamento especulativo 

Desconcentração industrial Realocações mais rentáveis 

Desinvestimento Desacordo entre proprietários 

Exurbanização2 Obsolescência funcional 

Fonte: VASQUES (2009) 

 

Nacionalmente, embora seja bastante recente a discussão sobre a 

contaminação dos solos, existem legislações que auxiliam a combater tais 

problemas. A população também tem atualmente conhecimento maior das 

consequências da contaminação de áreas urbanas, cujo cadastro está 

disponível à população para consulta no site da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo - CETESB e na Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente – SMVA (SALINAS, 2016). 

Voltando a citar o Decreto Estadual de nº 59.263/2013, o Artigo 56 

estabelece que os responsáveis legais por empreendimentos sujeitos ao 

licenciamento ambiental e potenciais geradores de contaminação, a serem total 

ou parcialmente desativados ou desocupados, deverão comunicar a suspensão 

ou o encerramento das atividades no local à CETESB (SÃO PAULO, 2013). 

Essa comunicação deve estar atrelada a apresentação de Plano de 

Desativação do Empreendimento que contemple a situação ambiental existente 

e, se for o caso, informar as medidas de remediação e de recuperação da 

qualidade ambiental das áreas que serão desativadas ou desocupadas. 

Há, no entanto, uma quantidade de instalações industriais e 

comerciais, desativadas anteriormente ao referido decreto e que, mesmo após 

                                            
2 Exurbanização: Trata-se de um êxodo industrial. É um processo evolutivo atual na localização 
das atividades econômicas que tendem a direcionar as empresas para reagrupamentos pré-
determinados, geralmente especializados. Alguns dos fatores responsáveis por essa tendência: 
menores preços dos terrenos nas periferias, tráfego intenso, problemas com estacionamento e 
dificuldade da expansão física das empresas (Vasques, 2009 apud Barros, 2011, p. 59). 
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sua aprovação, não cumpriram tais procedimentos. Outras tantas foram 

simplesmente abandonadas restando apenas a massa falida, muitas vezes 

com a presença de passivo ambiental constituído de produtos químicos e 

resíduos deixados no interior desses empreendimentos sem a devida 

comunicação ao órgão ambiental competente (SÁNCHEZ, 2001). 

O grande problema dos Brownfields com solos contaminados é que 

seus efeitos negativos não são óbvios, podem demorar a manifestar-se. 

Quando ocupados oferecem riscos para moradores, para trabalhadores de 

obras, para investidores que perdem o capital ali aplicado, para bancos que 

concedem crédito etc. Quando esses efeitos se tornam evidentes, o dano já 

atingiu níveis alarmantes, causando problemas de saúde pública e tornando 

urgente a realização de ações para reparar os danos causados (SILVA, 2007 

apud MELO, 2013). 

 

4.2  ÁREAS CONTAMINADAS E OS BROWNFIELDS NO CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

Ainda nos dias atuais problemas de contaminação do solo gerados 

pela desativação de empreendimentos industriais acarretando problemas como 

riscos à segurança pública, riscos à saúde da população e ao meio ambiente, 

restrições ao desenvolvimento urbano e redução do valor imobiliário dos 

terrenos, tem sido motivo de inquietude aos dirigentes de muitos países.. 

Nos Estados Unidos da América, na metade da década de 70, os 

problemas da contaminação do solo, da água e do ar, gerados pelo manejo 

inadequado de substâncias perigosas foram amplamente reconhecidos. Como 

consequência o Congresso Americano, em 1976, aprovou a primeira lei 

relacionada a este problema, que foi a Lei de Conservação e Recuperação dos 

Recursos (Resource Conservation and Recovery Act – RCRA), que 

regulamenta a gestão das substâncias perigosas (tratamento, armazenamento, 

transporte e disposição final), estabelecendo responsabilidade aos geradores 

de resíduos perigosos de acordo com a quantidade produzida (CASE, 1997 
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apud GLOEDEN, 1999). 

Em 1980, visando complementar o RCRA, com enfoque direto sobre os 

problemas gerados pelas áreas contaminadas abandonadas ou desativadas, e 

com o objetivo de recuperar a qualidade dos solos contaminados e outros 

meios atingidos, antes que estes causassem prejuízos à saúde humana e ao 

meio ambiente, foi aprovado pelo Congresso Americano a lei intitulada Lei de 

Responsabilidade e Compensação e Resposta Ambiental Abrangente 

(Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act – 

CERCLA) (LEE, 1997). 

Para cumprir o objetivo do CERCLA foi criado o primeiro fundo nacional 

para recuperação das áreas contaminadas, mais conhecido como Superfund, 

com proposta de financiar a identificação, a realização de ações emergenciais, 

a caracterização e a recuperação das áreas contaminadas abandonadas ou 

desativadas, onde não há responsável identificado (CHIRAS, 1994 apud 

GLOEDEN, 1999). 

Segundo SÁNCHEZ (2001), o evento mais marcante, pela ampla 

repercussão que teve e que é citado frequentemente como uma das principais 

razões que levaram o congresso americano a aprovar a lei do Superfund foi, 

sem dúvida, o caso do Love Canal, na cidade americana de Niágara Falls, 

Estado de Nova York. 

Com base no histórico apresentado pelo autor, no final do século XIX 

William T. Love planejou desviar uma porção do fluxo do Rio Niágara a 

montante das famosas cataratas para produzir energia elétrica. Por várias 

razões o projeto fracassou, mas parte do canal já havia sido escavado, sendo a 

obra então abandonada. No início do século XX a Hooker Eletrochemical 

Company instalou-se na região e, em 1942, passou a aterrar o canal com 

resíduos industriais até que sua capacidade de estocagem se esgotasse por 

volta de 1953. 

Foram depositados no leito desse canal seco aproximadamente 21 mil 

toneladas de mais de 200 tipos de resíduos industriais perigosos, muitos deles 

carcinogênicos ou teratogênicos, incluindo pesticidas como lindano e 
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diclorodifeniltricloroetano (DDT), solventes múltiplos, bifenilas policloradas 

(PCBs), metais pesados e dioxinas (MAGALHÃES, 2000). 

Ainda segundo SÁNCHEZ (2001), a área foi vendida em 1955 e ali foi 

construída uma escola elementar. Posteriormente casas foram construídas no 

entorno transformando-se em bairro de classe média baixa. Embora indícios de 

óleos e outras substâncias químicas tivessem sido notados pelos residentes 

durante a década de 60, foi somente em 1976 que o assunto veio à tona, 

quando o jornal local, Niagara Gazzete, dedicaram uma matéria de capa ao 

depósito de resíduos e às queixas dos moradores quanto a problemas de 

saúde. 

 

Figura 3 - Registro fotográfico do Love Canal. 

 
Fonte: HICKS (2015)  

 

“Estima-se que o poder público tenha gastado cerca de US$ 250 

milhões nos trabalhos de limpeza, remoção das famílias e indenização pelas 

propriedades” (MILLER, 1992 apud SÁNCHEZ, 2001).  

Em 1995 a EPA criou o chamado Programa Brownfields que mudou a 

forma de como as áreas contaminadas são identificadas, tratadas e 
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gerenciadas. O programa foi projetado para capacitar os estados, comunidades 

e demais interessados na recuperação econômica, orientando o trabalho em 

conjunto de maneira adequada para prevenir, avaliar, descontaminar com 

métodos seguros, e reutilizar de forma sustentável as áreas de Brownfields 

(EPA, 2018a). 

A descontaminação e a revitalização dessas propriedades aumenta a 

arrecadação dos impostos locais, estimula o crescimento do emprego, utiliza a 

infraestrutura já existente evitando pressões para o desenvolvimento de áreas 

não exploradas e não desenvolvidas, melhorando e protegendo o meio 

ambiente (EPA, 2018a). 

WERNSTEDT K., et al., (2004) apontam como sendo um mito afirmar 

que os principais benefícios na revitalização de Brownfields sejam a melhora 

na qualidade ambiental e a redução da expansão de áreas não exploradas. 

Pesquisas realizadas no Estado de Wisconsin (setores público e 

privado) e no relatório da United States Conference of Mayors – USCM (2003) 

revelaram outros benefícios como consequência da revitalização dos 

Brownfields, tais como o uso mais eficiente da infraestrutura pública, aumento 

das receitas fiscais, a criação de empregos e a revitalização dos bairros. 

Percebe-se que são benefícios de ordem econômica e social e não ambientais. 

(WERNSTEDT et al., 2004) 

A EPA, a partir de meados da década de 90, por intermédio do 

Programa Brownfields, investiu inicialmente recursos nos governos locais que 

lançaram centenas de projetos-piloto de dois anos envolvendo Brownfields e 

desenvolveram orientação e ferramentas para auxiliar os estados, 

comunidades e outras partes interessadas na recuperação e revitalização dos 

Brownfields (EPA, 2018b). 

As reformas legislativas e regulatórias federais reduziram as barreiras 

impostas pela CERCLA associado ao Programa Brownfields que acabaram por 

resultar na avaliação de milhares de propriedades. A assinatura da Lei de 

Revitalização de Responsabilidade Civil de Pequenas Empresas e Brownfields 

no início de 2002 proporcionou uma base estatutária mais firme para proteção 
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e financiamento de responsabilidade expandida e, em 2003, a EPA forneceu 

US$ 75 milhões em subsídios aos estados, governos locais e organizações 

sem fins lucrativos sob a nova lei (HICKS, 2015). 

A “Lei de Brownfields” estruturou muitas das práticas, políticas e 

orientação dentro da EPA e expandiu a assistência da agência ambiental 

americana, fornecendo novas ferramentas para os setores públicos e privados 

e assim promover a limpeza e reuso sustentável dos Brownfields (EPA, 2017). 

O United States General Accounting Office (1987) estimou o país ter 

entre 130.000 e 450.000 locais de resíduos perigosos potenciais, com base em 

dados coletados de várias agências federais na década de 1980 

(WERNSTEDT et al., 2004). Estimativas posteriores colocaram esse valor na 

faixa de 500,000-600,000 (U.S.GAO, 1995 apud SIMONS, 1998), ou até um 

milhão de sites (EPA, 2004 apud WERNSTEDT et al., 2004). 

Nos Estados Unidos, “embora vários grupos diferentes tenham 

estimado parte do problema, poucos conseguiram classificar o quadro geral e 

chegar a estimativas críveis do número de sítios, área total e porcentagem de 

área urbana considerada Brownfields” (SIMONS, 1998).  

De acordo com SIMONS (1998), parte do problema está relacionada à 

relutância por parte de alguns em integrar uma lista de Brownfields em razão 

do medo de estigmatizar suas propriedades como contaminadas e 

consequentemente ter seu valor de mercado reduzido. E a segunda razão pela 

quais essas estimativas são escassas é a falta de definição clara do significado 

de Brownfields. 

O Canadá conta com o Programa Nacional de Remediação de Sítios 

Contaminados (National Contaminated Sites Remediation Program – NCSRP) 

iniciado em 1989 pelo Canadian Council of Ministers of the Environment – 

CCME, programa este administrado entre o governo federal e as províncias3, 

definindo padrões de qualidade dos solos contaminados e criando o Sistema 
                                            
3 Província – Divisão administrativa no território Canadense  
Disponível em: https://www.immi-canada.com/canada-seus-territorios-e-provincias/ 
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Nacional de Classificação (National Classification System for Contaminated 

Sites – NCSCS). (CCME, 1993; MARTIN et al., 1997; MAGALHÃES, 2000; 

apud BARROS, 2011) 

No Canadá, de acordo com algumas estimativas, até 25% da paisagem 

urbana canadense encontram-se potencialmente contaminada devido a 

atividades industriais anteriores. As estimativas do número de locais 

potencialmente contaminados no nível nacional variam extensivamente entre 

2.900 (NRTEE, 1996a) para 30.000 (SISSON, 1989) (apud DE SOUSA, 2006). 

DE SOUSA (2006), aponta como consequência dessa estimativa a 

migração industrial, teoria essa atribuída a dois principais motivos, a saber, a 

tendência das empresas em seguir grupos de maior renda e buscar terrenos 

mais baratos e melhor infraestrutura na periferia.  

Estudos mais recentes relacionam o êxodo urbano fabril no Canadá 

com a globalização da produção e a necessidade das empresas se instalarem 

onde profissionais qualificados estão localizados, encontrando-se em situação 

propícia para acessar instalações de transporte, como aeroportos (DE SOUSA, 

2006). 

No Canadá, diferentemente dos Estados Unidos, no que diz respeito ao 

financiamento de projetos envolvendo Brownfields, a maioria das províncias 

não oferece incentivos financeiros, com exceção de Quebec, que financia até 

70% dos custos de descontaminação por meio do programa “Revi Sols” 

introduzido em 2000. O governo de Ontário também aprovou medidas para 

diminuir a participação da província em impostos sobre a propriedade para 

cobrir os custos de remediação das áreas de Brownfields, desde que os 

municípios correspondam ao apoio da província (DE SOUSA, 2006). 

No Reino Unido o termo usado é Derelict Land, referindo-se ao solo 

danificado pelas atividades industriais (MARKER, 2012 apud MELO, 2013), 

contudo em suas pesquisas VASQUES (2009) identificou que no Reino Unido 

se adota outras variações para o termo Brownfield, tais como brownland, 

blackfield e fallow land.  
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Segundo VASQUES (2009), de acordo com o site inglês do National 

Land Use Database – NLUD o termo Brownfields geralmente é mal interpretado 

como sendo sinônimo de local contaminado, e que para evitar o problema é 

utilizado o termo previously developed land (terra previamente desenvolvida). 

As dificuldades em recuperar áreas industriais já eram observadas em 

países como o Reino Unido, onde no passado já foram apresentadas propostas 

para utilização desses sítios para uso residencial (GLOEDEN, 1999). 

Havia estimativas de propostas para o reaproveitamento de 60% das 

áreas consideradas como sendo Brownfields, ou Derelict Land para serem 

ocupadas por 4,4 milhões de novas residências calculadas como necessária 

até o ano de 2016 (POLLARD e HERBERT, 1998 apud GLOENDEN, 1999). 

Na realidade, por se tratar de um grupo de países de pequenas 

dimensões o Reino Unido convive com problemas de espaço em áreas 

urbanas. A BBC News de Londres publicou em sua página no caderno de 

Ambientes Urbanos que até 2030 o País deverá construir cerca de 3 milhões 

de residências, sendo que umas das alternativas apresentadas para as 

construções seria a utilização dos Brownfields (BBC, 2014). 

 

4.3 ÁREAS CONTAMINADAS E OS BROWNFIELDS NO CONTEXTO 

NACIONAL 

O problema das áreas contaminadas é crescente em vários países, 

inclusive no Brasil. O País não possui uma legislação específica de caráter 

nacional sobre a questão, diferentemente dos Estados Unidos que no ano de 

1980 promulgaram a CERCLA, também conhecida como Superfund 

(SERIGNOLLI et al., 2018).  

Importante destacar que no Brasil o tratamento destas áreas é muito 

recente e a falta de apoio político para instituir a cobrança de taxas para 

indústrias como em outros países, as quais poderiam ser posteriormente 

revertidas para a descontaminação de áreas, impede grandes melhorias nos 
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terrenos públicos contaminados (SALINAS, 2016). 

Diferentemente de São Paulo que, segundo GLOEDEN (1999), desde 

1993, diante da iniciativa do projeto de cooperação técnica entre CETESB e a 

GTZ, o estado vem obtendo inúmeros resultados importantes. 

Dentre esses resultados o destaque para a estruturação do primeiro 

cadastro de áreas contaminadas do País, contemplando inicialmente a RMSP, 

além do desenvolvimento de metodologia de gerenciamento de áreas 

contaminadas, com a criação Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas que viria a servir de base para legislações especificas 

(GLOEDEN, 1999). 

Desde a primeira lista de áreas contaminadas divulgada pela CETESB 

em 2002, onde foram registrados 255 sítios contaminados no Estado de São 

Paulo, esse número vem aumentando de forma sistemática em consequência 

das ações de fiscalização e licenciamento ambiental (GOUVEIA, 2015). 

Outro resultado importante foi à promulgação no da Lei Estadual nº 

13.577 de 08 de julho de 2009 que dispõe sobre diretrizes e procedimentos 

para a proteção da qualidade do solo e o gerenciamento de áreas 

contaminadas regulamentada pelo Decreto Estadual nº 59.263, de 05 de junho 

de 2013 (SÃO PAULO, 2009b). 

Como consequência a lei cria o Fundo Estadual para Prevenção e 

Remediação de Áreas Contaminadas - FEPRAC, fundo de investimento 

vinculado à Secretaria do Meio Ambiente - SMA destinado à proteção do solo 

contra alterações prejudiciais às suas funções, bem como a identificação e 

remediação de áreas contaminadas, tendo entre seus objetivos o incentivo à 

reutilização de áreas remediadas. 

Dados atualizados da CETESB, referentes à contabilização das áreas 

contaminadas até o mês de dezembro de 2017, apresentam 5.942 sites 

registrados no Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de 

São Paulo, conforme apresentado na Figura 4 (CETESB, 2017a). 
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Figura 4 – Evolução do registro de áreas contaminadas e 
reabilitadas no Estado de São Paulo – mai2002 a dez2017. 

 
Fonte: CETESB (2017a) 

 
A Figura 5 apresenta a distribuição das atividades que mais 

contribuíram para os casos de áreas contaminadas. 

 
Figura 5 – Distribuição das atividades que contribuíram para  
os casos de áreas contaminadas no Estado de São Paulo - 2017 

 
Fonte: CETESB (2017) 
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CUNHA (1997) apud SPÍNOLA (2011) explica que as fontes de 

poluição mais críticas da RMSP eram, provavelmente, as indústrias 

desativadas, pois não havia sobre elas a fiscalização ambiental como ocorre 

nos dias de hoje, restringindo sua reutilização normalmente ao cumprimento 

das leis de zoneamento urbano, que não consideravam questões ambientais. 

A partir da publicação da Resolução CONAMA nº 273/2000 que 

estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de postos de combustíveis 

e serviços, que resultou na fiscalização realizada pela CETESB como resultado 

do desenvolvimento do programa de licenciamento que se iniciou em 2001, foi 

possível identificar entre as 5.942 áreas contaminadas registradas 4.284 (72%) 

sites atribuídos aos postos de combustíveis (BRASIL, 2000). 

Contudo a atividade industrial continua sendo uma fonte de poluição 

crítica e que aparece nas fontes de informações da CETESB com 19% das 

causas de áreas contaminadas. 

VASQUES (2006) esclarece que não há, no Brasil, estatísticas sobre o 

fechamento de indústrias, o que dificulta fazer um histórico sobre a evolução de 

desativação de empreendimentos industriais até o recente momento. 

Para se ter noção da magnitude dessa situação, a Tabela 3 apresenta 

o total de indústrias de transformação licenciadas pela agência ambiental (em 

atividade e encerradas) no Estado de São Paulo desde 1976, ou seja a partir 

da promulgação do instrumento legal que atribui à CETESB a obrigatoriedade 

do licenciamento4 (SÃO PAULO, 1976a). 

 

 

 

 

                                            
4 Lei Estadual nº 997 de 31/05/1976, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 8.468 de 
08/09/1976, que dispõe sobre controle da poluição do meio ambiente. 
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Tabela 3 - Indústrias de Transformação e Indústrias Químicas Licenciadas pela 
CETESB no Estado de São Paulo - set1976 a dez2017 

Situação Indústrias de 
Transformação 

Indústria 
Química 

Atividade Encerrada 34.229 2.095 

Empresa Ativa 40.199 3.463 

Situações diversas 21.589 195 

Total de indústrias licenciadas 96.017 5.753 
Fonte: CETESB (2017d) 

 

O item “Situações diversas” englobam indústrias encerradas 

contaminadas, em remediação, suspeita de contaminação, comércio, 

dispensada do sistema de licenciamento entre outras. 

O termo Brownfields não é muito conhecido no Brasil, embora exista 

um extenso número de áreas com tais características nas principais cidades, 

principalmente aquelas com histórico fabril (VASQUES, 2006). 

Segundo SÁNCHEZ (2001) os passivos ambientais vêm-se 

acumulando como consequência até agora inevitável da atividade humana. 

No Brasil os resultados de cinco séculos de descaso para com o meio 

ambiente têm-se manifestado de diferentes formas. As gerações 

atuais arcaram com os custos (econômicos e sociais) de decisões 

tomadas no passado sem que a capacidade de suporte e a resiliência 

do meio fossem levadas em conta. 

Parte das áreas ocupadas pelos assentamentos urbanos constitui-se 

de áreas degradadas, entre as quais estão os Brownfields, que pode constituir-

se em áreas contaminadas, se apresentarem concentrações de contaminantes 

com risco à saúde (SÁNCHEZ; 2004 apud MELO, 2013). 

Segundo MATTEI (2010), com relação aos Brownfields, não há um 

tratamento exclusivo, pois as questões estão mais voltadas diretamente para a 

contaminação de solo e de águas subterrâneas. ”Assim, não há um tratamento 

específico para o caso dos Brownfields no âmbito nacional, quer na literatura, 

quer nos dados apurados pelos órgãos públicos e ambientais, focando-se na 

questão de áreas contaminadas, como dito. A situação dos Brownfields no 

Brasil, portanto, por presunção, está incluída no mapa de situação (legal, 
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política e estatística) das áreas contaminadas”. 

Além de enfatizar que os Brownfields não são problemas exclusivos 

das grandes metrópoles, HUMMEL (2006) ressalta que essas instalações 

abandonadas em muito retratam o histórico de desenvolvimento de municípios 

do interior que hoje passam por um processo de modernidade, o que vem 

motivando discussões com vistas à revitalização desses espaços. 

Exemplo ocorreu à época do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Estadual Paulista - UNESP onde se criou um grupo 

de pesquisa de “Análise Territorial com Suporte de Geotecnologia” formado por 

docentes e alunos que desenvolvem estudos voltados para trazer a questão 

dos Brownfields para a realidade brasileira (HUMMEL e MENDES 2005). 

Em seu estudo HUMMEL (2006) apresenta exemplos no município de 

Rio Claro de Brownfields como a Gurgel Motores, as Oficinas da Cia. Paulista 

de Estradas de Ferro, e a Cervejaria Skol com parte de suas instalações 

abandonadas ou subutilizadas, em contrapartida o município abriga casos de 

Brownfields revitalizados, como o Shopping Center Rio Claro, instalado na 

antiga Tecelagem Matarazzo. 

O autor afirma que “como um tema recente dentro da questão urbana 

brasileira, os Brownfields ainda carecem de uma definição que possa abranger 

a realidade do País”. 

MATTEI (2010) afirma não haver dados disponíveis no nível nacional 

referente às áreas contaminadas, incluindo-se aqui os Brownfields, tampouco 

uma política nacional específica que vise o encaminhamento de soluções para 

a gestão e revitalização de áreas contaminadas. O que há são dados 

divergentes nos órgãos federais e estaduais, refletindo a ausência de um plano 

nacional que reúna informações visando o gerenciamento da questão. Contudo 

alguns dados, mesmo não retratando o real, mostram que há muito com o que 

se preocupar. 

Segundo VASQUES (2005) a dificuldade em definir e nomear os 

Brownfields é proporcional a sua diversidade, contudo a característica comum 
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a todos é o potencial de redesenvolvimento, e completa “a problemática dos 

Brownfields está presente em várias cidades, exigindo dos órgãos competentes 

políticas públicas capazes de intervir nestes espaços, dotando-os de novas 

potencialidades”. 

 

4.4  LEGISLAÇÃO APLICADA  

Antes mesmo de discorrer sobre a legislação aplicada ao tema, é 

prudente ressaltar a importância dos princípios jurídicos que norteiam o Direito 

Ambiental, poder este que nasceu do inquestionável direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de vida 

(ARAÚJO, sd). 

Segundo LAZANHA (2005), “os princípios são alicerce desse direito, 

que contribuem para o entendimento da disciplina e, principalmente, orientam a 

aplicação das normas relativas à proteção do meio ambiente”. 

O autor apresenta em seu trabalho como principais alicerces do direito 

ambiental relacionados à minimização do passivo ambiental os princípios da 

precaução e prevenção (instrumentos jurídico-transformadores), o princípio do 

poluidor-pagador (instrumento jurídico-econômico), o princípio da 

responsabilidade objetiva e solidária (instrumento-repressor), princípio da 

participação (instrumento-socializador), e o princípio da função social da 

propriedade (ordenamento do solo e função social da propriedade). 

Até porque, explica ARAUJO (sd), a dialética entre a natureza e a 

realidade social permanece em constante modificação, o que gera a criação de 

novos princípios do direito ambiental dificultando elencar um rol único de 

princípios. 

Dentre os princípios listados destaque ao princípio da precaução como 

sendo o norteador do direito ambiental, por se reportar à função de prevenir os 

riscos e evitar os danos ao meio ambiente (LAZANHA, 2005). 

Alguns autores tratam os princípios da precaução e prevenção como 
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sendo sinônimos, contudo o principio da precaução pressupõe uma ação 

antecipatória diante à incerteza de um risco ambiental, enquanto a prevenção 

tem como objetivo o de prevenir, pois se conhece as consequências de se 

iniciar determinada atividade (LAZANHA, 2005). 

O principio do poluidor-pagador, esclarece ARAÚJO (sd), não autoriza 

ou mesmo incentiva o empreendedor a poluir desde que arque com os custos 

ambientais decorrentes do dano gerado, o princípio pressupõe a identificação 

dos autores da atividade nociva ao meio ambiente e sua responsabilização. 

A seguir, e obedecendo a cronologia, este capítulo faz um resumo dos 

principais instrumentos jurídicos criados para a proteção do meio ambiente de 

uma forma geral, destacando aspectos que guardam relação com as questões 

envolvendo áreas contaminadas, e a responsabilidade pela destinação de 

resíduos perigosos, de forma adequada, armazenados em Brownfields. 

• Legislação Federal 

A Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do uso do solo, 

já denota preocupação com áreas contaminadas onde, em seu Artigo 3º, 

Parágrafo Único, Inciso II, expressa vedação de parcelamento do uso do solo 

“em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, 

sem que sejam previamente saneados” (BRASIL, 1979). 

A Lei n.º 6.803/1980 que dispõe sobre as diretrizes para o zoneamento 

industrial nas áreas críticas de poluição disciplina quanto à proteção ambiental 

do uso do solo, o licenciamento para implantação, operação e ampliação de 

estabelecimentos industriais, nas áreas críticas, em consonância com as 

normas e padrões ambientais definidos pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), pelos organismos 

estaduais e municipais competentes (BRASIL, 1980). 

Pioneira no tratamento do meio ambiente de forma integrada a Lei nº 

6.938/1981 da Política Nacional do Meio Ambiente apresenta como objetivo 

geral a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, e como um dos 

princípios à racionalização do uso do solo e a recuperação de áreas 
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degradadas (BRASIL, 1981). 

A lei define o solo como recurso ambiental, prevendo a 

responsabilidade civil objetiva, que impõe ao poluidor e ao predador, 

“independente da existência de culpa”, a obrigação de recuperar e/ou indenizar 

os danos causados ao meio ambiente ou a terceiros, afetados por sua 

atividade – princípio do poluidor-pagador (SPÍNOLA, 2011). 

O Decreto Federal nº 99.274/1990 que regulamenta a Lei nº 

6.938/1981 define no seu Capitulo I, Artigo 1º que “cumpre ao poder público, 

nos seus diferentes níveis de governo, identificar e informar, aos órgãos e 

entidades do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, a existência de 

áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para sua 

recuperação” (BRASIL, 1990). 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no seu Artigo 225 que 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, completa “impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988a). 

Ainda com referência ao Artigo 225 “impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo”, denota indicativo de ação por 

parte dos órgãos governamentais diante de situação emergencial nos casos de 

acidentes provocados pelo vazamento de produtos perigosos, objetivando a 

proteção do meio ambiente e a exposição da população aos contaminantes 

(BRASIL, 1988a). 

O § 3º complementa “As condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados”, a chamada tríplice responsabilidade ambiental (BRASIL, 1988a). 

A responsabilidade criminal em matéria ambiental encontra-se 

disciplinada na Lei nº 9.605/1998, conhecida como a “Lei de Crimes 

Ambientais”, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas aplicáveis 
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às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (BRASIL, 1998). 

O crime de poluição aplicável às áreas contaminadas encontra-se 

tipificada no Artigo 54: “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 

que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora” 

(BRASIL, 1998). 

Da mesma forma o Artigo 56 prevê penas aos responsáveis pelo 

armazenamento indevido de resíduos perigosos em áreas de Brownfields: 

“Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 

transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância 

tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em 

desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos” 

(BRASIL, 1998). 

O Decreto Federal nº 6.514/2008 regulamentou a Lei nº 9.605/1998 

disciplinando as ações administrativas no nível federal. As penalidades 

passíveis de aplicação são advertência, multa simples, multa diária, embargo 

de obra ou atividade, entre outras (BRASIL, 2008). 

A infração genérica relativa à poluição e que tipifica o armazenamento 

de resíduos perigosos em áreas de Brownfields está do Artigo 61: “causar 

poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 

em danos à saúde humana, ou que provoquem mortandade de animais ou a 

destruição significativa da biodiversidade”, cuja penalidade de multa varia de 5 

mil a 5 milhões de reais (BRASIL, 2008).  

Resolução CONAMA nº 420/2009 é a primeira norma federal específica 

sobre áreas contaminadas que estabelece critérios e valores orientadores de 

qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 

diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 

substâncias em decorrência de atividades antrópicas (CONAMA, 2009). 

Importante acrescentar que esses valores de referência foram obtidos 

a partir dos trabalhos desenvolvidos no Estado de São Paulo, pela CETESB, 
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com a publicação do “Relatório de Estabelecimento de Valores Orientadores 

para Solos e Áreas Contaminadas para o Estado de São Paulo”, com as 

alterações e acréscimos dados pela Lei Estadual-SP nº 13.577/09 (MATTEI, 

2010). 

O Artigo 8º definiu que os valores de referência de qualidade do solo 

para substâncias químicas naturalmente presentes deveriam ser estabelecidos 

pelos órgãos ambientais competentes dos estados e do Distrito Federal 

(CONAMA, 2009). 

A Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos se apresenta como um instrumento jurídico dispondo sobre as 

diretrizes relativas à gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público 

(BRASIL, 2010a). 

A destinação final ambientalmente adequada é apresentada no Artigo 

3º, VII, da lei: 

(...) destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do 

SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a disposição final, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos (BRASIL, 2010a). 

Ao poder público, de acordo com Artigo 29, foi instituída a 

responsabilidade de atuar subsidiariamente com vistas a minimizar ou cessar o 

dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à 

saúde pública relacionada ao gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 

2010a). 

Com relação às áreas órfãs o Capítulo IV - Resíduos Perigosos no seu 

Artigo 41, Parágrafo Único define: “Se, após descontaminação de sítio órfão 

realizada com recursos do Governo Federal ou de outro ente da Federação, 

forem identificados os responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão 

integralmente o valor empregado ao poder público” (BRASIL, 2010a). 
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O Decreto Federal nº 7.404/2010 que regulamenta a Lei nº 

12.305/2010 cria o Comitê Interministerial com a finalidade de apoiar a 

estruturação e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por 

meio da articulação dos órgãos e entidades governamentais, de modo a 

possibilitar o cumprimento das determinações e das metas previstas na lei 

(BRASIL, 2010b). 

Resolução nº 5.232/2016 da ANTT (Agência Nacional de Transportes 

Terrestres), em substituição a Resolução nº 420/2004, aprova as instruções 

complementares do Decreto Federal nº 96.044/1988 que dispõe sobre o 

regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos (BRASIL, 2016). 

A resolução trata, no Capitulo 2.9, do transporte de substâncias e 

artigos da classe 9 (substâncias e artigos perigosos diversos). São aquelas que 

apresentam, durante o transporte, um risco não abrangido por nenhuma das 

outras classes definidas na resolução, adequando nessa classe o transporte 

dos resíduos perigosos (BRASIL, 2016). 

• Legislação do Estado de São Paulo 

Apesar do Brasil não possuir leis específicas que tratam do tema 

“áreas contaminadas” e aí se incluem os Brownfields, o Estado de São Paulo já 

vem trabalhando no desenvolvimento do tema há alguns anos. 

A Lei Estadual nº 997/1976 dispõe sobre o controle da poluição do 

meio ambiente e estabelece previsões quanto ao licenciamento ambiental 

(emissão das licenças prévia, de instalação e funcionamento para fontes de 

poluição), aplicação de penalidades, dentre outras (SÃO PAULO, 1976a). 

O seu Artigo 2º cria o conceito de poluição: “Considera-se poluição do 

meio ambiente a presença, o lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou 

no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, em 

quantidade, de concentração ou com características em desacordo com as que 

forem estabelecidas em decorrência desta lei, ou que tornem ou possam tornar 

as águas, o ar ou o solo: I – impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; II - 

inconvenientes ao bem-estar público; III - danosos aos materiais, à fauna e à 
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flora” (SÃO PAULO, 1976a). 

O Decreto Estadual nº 8.468/1976 aprova o regulamento da Lei nº 

997/1976. Destaque para o capitulo que trata da disposição de resíduos 

perigosos (SÃO PAULO, 1976b). 

Poluição do solo  

Artigo 51 - Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, 

infiltrar ou acumular no solo resíduo, em qualquer estado da matéria, desde 

que poluentes, na forma estabelecida no Artigo 3º deste regulamento.  

Artigo 52 - O solo somente poderá ser utilizado para destino final de 

resíduos de qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita de forma 

adequada, estabelecida em projetos específicos de transporte e destino final, 

ficando vedada a simples descarga ou depósito, seja em propriedade pública 

ou particular. 

Artigo 55 - Somente será tolerada a acumulação temporária de 

resíduos de qualquer natureza, na fonte de poluição ou em outros locais, desde 

que não ofereça risco de poluição ambiental. 

A Constituição Paulista de 1989 apresenta uma série de diretrizes, 

princípios e mandamentos voltados à recuperação de áreas degradadas (SÃO 

PAULO, 1989). 

Destaque para o Artigo 194: “Aquele que explorar recursos naturais fica 

obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. 

O Decreto Estadual nº 32.955/1991 regulamenta a Lei nº 6.134/1988 

que dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas 

do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1991). 

O decreto define águas subterrâneas como sendo “águas que ocorrem 

natural ou artificialmente no subsolo, de forma suscetível de extração e 

utilização pelo homem” e determina que “nenhuma atividade desenvolvida 

poderá poluir, de forma intencional ou não, as águas subterrâneas” (SÃO 
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PAULO, 1991). 

O Decreto Estadual nº 47.400/2002 que regulamenta a Lei nº 

9.509/1997 e dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece a 

obrigatoriedade de comunicação ao órgão competente sobre o encerramento 

das atividades aos empreendimentos passiveis de licenciamento ambiental, 

exigindo apresentação de plano de desativação (SÃO PAULO, 2002b). 

A Resolução Conjunta nº 01/2002 – SS/SMA, que define 

procedimentos para ação conjunta das Secretarias de Estado da Saúde e do 

Meio Ambiente no tocante a áreas contaminadas por substâncias perigosas, 

designa como instrumento básico de referência para a definição de prioridades 

nas ações integradas as duas Secretarias o Cadastro de Áreas Contaminadas 

elaborado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB 

(SÃO PAULO, 2002a). 

A Lei Estadual nº 12.300/2006, que institui a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, define princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos para a 

gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção 

e ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio 

ambiente, e à promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos 

recursos ambientais no Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2006). 

Capítulo III, Artigo 6º, Parágrafo Único define “Os resíduos gerados nas 

operações de emergência ambiental, em acidentes dentro ou fora das unidades 

geradoras ou receptoras de resíduo, nas operações de remediação de áreas 

contaminadas e os materiais gerados nas operações de escavação e 

dragagem deverão ser previamente caracterizados e, em seguida 

encaminhados para destinação adequada” (SÃO PAULO, 2006). 

Artigo 39 – “O transporte dos resíduos perigosos deverá ser feito com 

emprego de equipamentos adequados, sendo devidamente acondicionados e 

rotulados em conformidade com as normas nacionais e internacionais 

pertinentes” (SÃO PAULO, 2006). 

O Decreto Estadual nº 54.645/2009 que regulamenta a Lei nº 
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12.300/2006 de Politica Estadual de Resíduos Sólidos, no seu Artigo 6º prevê̂ 

que a Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com outros órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta, devem elaborar o plano estadual 

de resíduos sólidos incluindo, entre outros, a estratégia para integração e 

cooperação intermunicipal visando à solução conjunta dos problemas de 

gestão de resíduos sólidos, assegurada a participação da sociedade civil (SÃO 

PAULO, 2009a).  

Marco na legislação paulista no tocante ao programa de gerenciamento 

de áreas contaminadas a Lei nº 13.577/2009, que dispõe sobre diretrizes e 

procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas 

contaminadas, foi promulgada com o objetivo de garantir o uso sustentável do 

solo, protege-lo de contaminações e prevenir alterações nas suas 

características e funções (MATTEI, 2010). 

A lei permite que “na prática sejam adotadas medidas de proteção da 

qualidade do solo e das águas subterrâneas, tanto para prevenção quanto para 

correção das áreas existentes” (GOUVEIA, 2015).  

No que se refere à tomada de ações por parte dos responsáveis, o 

Artigo 14 estabelece que: “Havendo perigo à vida ou à saúde da população, em 

decorrência da contaminação de uma área, o responsável legal deverá 

comunicar imediatamente tal fato aos órgãos ambientais e de saúde e adotar 

prontamente as providências necessárias para elidir o perigo” (SÃO PAULO, 

2009a).  

Tal como a Politica Nacional de Resíduos Sólidos a Lei nº 13.577/2009 

imputa ao poder público adotar ações de remoção do perigo para os casos de 

omissão dos responsáveis por áreas contaminadas, incluindo-se aqui os 

Brownfields (SÃO PAULO, 2009b).  

Explícito no § 2° da Lei nº 13.577/2009 “Na hipótese de o responsável 

legal não promover a imediata remoção do perigo, tal providência poderá ser 

adotada subsidiariamente pelo poder público, garantindo o direito de 

ressarcimento dos custos efetivamente despendidos pela administração 

pública, devidamente apurada mediante apresentação de planilha 
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fundamentada que comprove que os valores gastos na remoção do perigo são 

compatíveis com o valor de mercado” (SÃO PAULO, 2009b).  

A Lei ainda cria o FEPRAC – Fundo Estadual para Prevenção e 

Remediação de Áreas Contaminadas, vinculado a Secretaria do Meio Ambiente 

– SMA, como sendo um fundo de investimento destinado à proteção do solo 

contra alterações prejudiciais às funções, bem como à identificação e à 

remediação de áreas contaminadas (SÃO PAULO, 2009b). 

O Decreto Estadual nº 59.263/2013 esclarece nos seus Artigos 1° e 2° 

(SÃO PAULO, 2013):  

Artigo 1º - Este decreto regulamenta a Lei nº 13.577/2009, que trata da 

proteção da qualidade do solo contra alterações nocivas por contaminação, da 

definição de responsabilidades, da identificação e do cadastramento de áreas 

contaminadas e da remediação dessas áreas de forma a tornar seguros seu 

uso atual e futuro. 

Artigo 2º - Constitui objetivo da Lei nº 13.577/2009, garantir o uso sustentável 

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

características e funções, por meio de: I - medidas para proteção da qualidade 

do solo e das águas subterrâneas; II - medidas preventivas à geração de áreas 

contaminadas; III - procedimentos para identificação de áreas contaminadas; IV 

- garantia à saúde e à segurança da população exposta à contaminação; V - 

promoção da remediação de áreas contaminadas e das águas subterrâneas 

por elas afetadas; VI - incentivo à reutilização de áreas remediadas; VII - 

promoção da articulação entre as instituições; VIII - garantia à informação e à 

participação da população afetada nas decisões relacionadas com as áreas 

contaminadas. 

Com base na Lei nº 13.577/2009 e seu regulamento aprovado pelo 

Decreto Estadual nº 59.263/2013, a Diretoria Plena da CETESB aprovou a 

Decisão de Diretoria nº 038/2017/C com procedimentos que passaram a 

vigorar após sua publicação no Diário Oficial do Estado, ocorrida em 10 de 

fevereiro de 2017 (CETESB, 2017c). São eles: 
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− Aprovação do Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e 

das Águas Subterrâneas; 

− Revisão do Procedimento para o Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas; 

− Estabelecimento de Diretrizes para o Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental. 
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5 ÁREA DE ESTUDO – MUNICÍPIO DE ARUJÁ/SP 

A área de estudo selecionada para o desenvolvimento desta pesquisa 

foi o município de Arujá, situado no interior do Estado de São Paulo, inserido 

na Região Metropolitana do Estado de São Paulo. 

 

5.1  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Arujá está situado no interior do Estado de São Paulo, 

inserido na Região Metropolitana do Estado de São Paulo, Região do Alto 

Tietê, Região Sudeste do Brasil, conforme apresentado na Figura 6 (IBGE, 

2017). 

Figura 6 – Localização do município de Arujá 

 
Fonte: Google Earth, (2018) 

 

O município de Arujá está inserido na Reserva da Biosfera do Cinturão 

Verde da Cidade de São Paulo (RBCV) entre as serras da Cantareira e Itapeti, 

às margens do ribeirão Baquirivu-Guaçu, com acesso principal pela Rodovia 

Presidente Dutra. Vizinho dos municípios de Itaquaquecetuba, Santa Isabel, 

Suzano, Arujá se situa a 10 km a Norte-Leste de Itaquaquecetuba. É um 

município pertencente ao Parque Estadual de Itaberaba e possui Área de 
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Mananciais com 51 km² (PM Arujá, sd). 

Situado a 784 metros de altitude, Arujá tem as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude: 23° 23' 47'' Sul, Longitude: 46° 19' 17'' Oeste (EMPLASA, 

2018). 

Com população estimada de 82.430 habitantes, Arujá ocupa uma área 

de 96,167 km², o que resulta numa densidade demográfica de 898,74 de 

hab/km2 (IBGE, 2017). 

Segundo o IBGE (2017), Arujá possui um Produto Interno Bruto (PIB) 

per capta de R$ 58.072,36 (2015) e Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 0,784 (2010). 

 

5.2 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO  

O município surgiu com um simples traçado de uma estrada vicinal, 

que saía da Praça da Sé, passava pelo Brás, Penha, Guarulhos, Bonsucesso, 

Arujá até chegar ao Rio de Janeiro. O caminho era usado por tropeiros que se 

dispersavam pela floresta a fora sentido ao Vale do Paraíba - Rio de Janeiro 

(PM de Arujá, sd). 

A descoberta do ouro foi o primeiro passo para o seu desenvolvimento, 

e em seguida a extração de produtos vegetais como a madeira, essa em 

escala mais acentuada, que servia de fonte de energia industrial e doméstica 

para a cidade de São Paulo, em sua fase de urbanização.  

José de Carvalho Pinto deu início à construção da Vila de Arujá em 

1781, que foi concluída por seu irmão, o capitão João de Carvalho Pinto.  

Arujá passou a distrito do município de Mogi das Cruzes em 1852 e 

transferida para o município de Santa Isabel em 1944.  

A extração desordenada de produtos vegetais também trouxe 

problemas, contribuiu com a primeira devastação vegetal na região. Conforme 

investigação, em vários pontos da mancha vegetal, existia sulcos retangulares 
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caracterizando grandes covas, conhecidas como "carvoeiras". 

No período do século XIX ao XX, em razão da queima de madeira em 

grande quantidade, a flora e a fauna foram devastadas quase que totalmente. 

Como consequência deu-se origem a grandes fazendas cafeeiras, e 

açucareiras, o que contribuiu para o aparecimento das primeiras manchas 

urbanas, caracterizando um núcleo de comunidade que se concentrava na 

antiga estrada vicinal denominada Arujá-Bonsucesso, também conhecida como 

estrada São Paulo-Rio.  

Arujá foi elevada à categoria de município, por Lei Estadual nº 5285, de 

18 de fevereiro de 1959, sendo que sua instalação deu-se no dia 1º de janeiro 

de 1960.  

Ainda na década de 50, surgiram os primeiros loteamentos na área 

central, que deram origem aos primeiros condomínios.  

Outros empreendimentos envolveram a área central da cidade em 

direção ao norte e leste, sendo que seu avanço limitou-se no divisor de 

mananciais e nas superfícies íngremes. 

A partir dos anos 90, além do Centro Industrial, da arborização, dos 

clubes de lazer e esportes e de dois “Golfes Clubes”, a cidade toma novo 

impulso com a implantação de novos condomínios horizontais, aumentando 

sua qualidade de vida. 

O crescimento econômico das cidades brasileiras pode ser balizado 

pelo Produto Interno Bruto (PIB). O PIB representa a soma de todos os bens e 

serviços finais produzidos dentro do território municipal.  

Segundo o IBGE (2017), para o ano de 2012, dentre os municípios do 

Alto Tietê, Arujá se destacou por possuir o 5° maior PIB em valores correntes, 

com R$ 2,146 bilhões, além de ter o 2° maior PIB per capita (de R$ 27.814,17). 

Sua composição é formada por: Serviços, com 61,71% (54,53% em 2011); 

Indústria, com 37,98% (45,18%, no ano anterior); e Agropecuária, com 0,31% 

(0,30%, em 2011).  
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Observando a base de dados do IBGE, de 2003 a 2012, Arujá foi o 

município com maior crescimento econômico real da Região do Alto Tietê, com 

avanço de 90,2%, o que corresponde a uma taxa anual média de 6,64%. No 

mesmo período, a Região do Alto Tietê obteve taxa de 3,89% a.a.; o Estado de 

São Paulo 3,80% a.a.; e o Brasil, 3,58% a.a. 

De acordo com FERREIRA, (2012) apud TORRESANI et al., (2016), o 

município possui características ambientais importantes para o Estado de São 

Paulo, além de possuir significativas áreas de mananciais com ocupação 

urbana consolidada.  

Ainda segundo TORRESANI et.al, (2016), Arujá desenvolveu grande 

preocupação com as questões de preservação ambiental bastante visível, 

sendo considerada, de acordo com a própria PM de Arujá (sd), um dos 

"pulmões" de área verde no estado e na RMSP. Como prática preservacionista, 

o município possui, por exemplo, um sistema de coleta seletiva de lixo 

desenvolvido, considerado o melhor da Região do Alto Tietê. 
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6 PARTE EXPERIMENTAL 

6.1 METODOLOGIA 

Em relação às pesquisas, de acordo com GIL (2002), tomando como 

base seus objetivos gerais, é possível classificá-las em três grandes grupos: 

exploratórias, descritivas e explicativas.  

Com o propósito de apresentar o método de pesquisa adotado no 

desenvolvimento deste trabalho, foram abordados dois grupos: pesquisa 

exploratória e pesquisa descritiva. 

Segundo SELLTIZ et al., (1987) apud GIL (2002), a pesquisa de 

natureza exploratória cumpre três objetivos:  

1. Proporcionar maior familiaridade do Autor com o problema;  

2. Aprimorar ideias ou a descoberta de intuições do Autor com relação ao 

problema estudado;  

3. Possibilitar a consideração dos mais variados aspectos ao fenômeno 

estudado.   

O autor esclarece que na maioria dos casos as pesquisas exploratórias 

envolvem levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 

“estimulem a compreensão”. 

GIL (2002) reafirma que, embora o planejamento da pesquisa 

exploratória seja bastante flexível, na maioria dos casos assume a forma de 

pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso.  

A pesquisa de natureza descritiva tem como objetivo primordial, como 

o próprio nome supõe, a descrição das características de determinada 

população ou fenômenos, ou ainda, o estabelecimento de relações entre 

variáveis, utilizando técnicas padronizadas de coleta de dados, como 

questionários, e a observação sistemática (GIL, 2002). 
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Segundo VERGARA (1998), 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva 

de base para tal explicação.  

Diante do exposto é possível afirmar que as pesquisas de caráter 

exploratório e descritivo estão evidenciadas neste trabalho. 

O caráter exploratório fica caracterizado pela pesquisa bibliográfica, 

desenvolvida a partir de volume expressivo de livros, artigos científicos, teses e 

dissertações e legislação relacionada ao tema. 

No que se refere ao caráter descritivo, este trabalho se caracteriza pelo 

modo como foi abordado o estudo de caso (observação participativa e 

detalhamento narrativo) descrevendo, avaliando e levantando informações de 

todo processo que envolveu o controle de risco (emergencial) na área de 

Brownfields. 

• Considerações sobre o “Estudo de Caso” 

GIL (2002) observa que por um longo período o “estudo de caso” foi 

encarado como procedimento pouco rigoroso, utilizado apenas nos estudos de 

natureza exploratória, contudo, ressalta que nos dias de hoje trata-se do 

método mais indicado na investigação de um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente percebidos. 

GIL (2002) completa apresentando os diferentes propósitos que 

proporcionam a crescente utilização do estudo de caso no âmbito dessas 

ciências. São eles: 

• explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 

definidos;   

• preservar o caráter unitário do objeto estudado;  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• descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação;   

• formular hipóteses ou desenvolver teorias; e   

• explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 

muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 

experimentos.   

Ainda segundo o autor, a análise de um único ou de poucos casos 

favorece a generalização, porém esclarece que os propósitos do estudo de 

caso não são os de proporcionar o conhecimento preciso de suas 

características, mas sim fornecer uma visão global do problema ou de 

identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados. 

Schramm (1971) apud Yin (2001) define: 

(...) a essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos 

os tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão 

ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como 

foi implementado e com quais resultados. 

O estudo de caso, como estratégia de pesquisa, compreende um 

método que abrange tudo, incorporando abordagens especificas, a coleta de 

dados e a análise de dados, podendo utilizar-se de estudo de caso único ou de 

casos múltiplos (YIN, 2001). 

Como método de pesquisa, o trabalho baseou-se em estudo de caso 

único específico apresentado na forma de narrativa, com atuação deste Autor 

mediante “observação participante”, o que favoreceu acompanhar a sequência 

de eventos técnicos adotados ao longo do processo, bem como avaliar as 

intervenções corretivas.  

Por se tratar de estudo de caso que contemplou as etapas principais do 

processo de controle de risco em área de armazenamento de resíduos 

perigosos (avaliação, remoção, destinação dos resíduos e investigação 

confirmatória), sua escolha, como método de pesquisa, demonstrou ser a 

estratégia mais adequada na busca e coleta de dados, indispensáveis na 

proposição do protocolo. 
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Cabe salientar que a intenção em propor o protocolo não é de 

uniformizar o atendimento e sim criar um modelo de referência baseado na 

observação dos diferentes procedimentos aplicados no caso em estudo, que 

segundo GIL (2002) pode ser convergente ou divergente.  

Todo o processo (avaliação, remoção e destinação dos resíduos) que 

envolve o controle de risco (fase emergencial), além da investigação 

confirmatória (fase pós-emergência), seguiu de acordo com o cronograma das 

ações apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Cronograma das ações desencadeadas. 

Atividades Data 

1. 1ª Etapa – Avaliação, remoção e destinação dos resíduos - 

2. Vistoria realizada pela CETESB a pedido do MP 11/08/2015 

3. Vistoria realizada pelos órgãos públicos e empresas 

convocadas 

21/09/2015 

4. Reunião realizada com as 23 empresas convocadas 01/10/2015 

5. Reunião para discussão sobre plano de intervenção 05/10/2015 

6. Fase 1 – Aprovação do 1º plano de intervenção 01/12/2015 

7. Inicio dos trabalhos – Fase 1 (10 empresas participantes) 04/01/2016 

8. Avaliação das estruturas – Defesa Civil 20/01/2016 

9. Paralização da Fase 1 – Identificação de novas empresas 29/02/2016 

10. Autuação do sucateiro, massa falida e do proprietário 

11.  

02/06/2016 

13. Remoção de 190 toneladas de solo – Renova 19/08/2016 

14. Fase 2 - Aprovação do 2º plano de intervenção  10/10/2016 

15. Retomada dos trabalhos – (26 empresas participantes) 07/11/2016 

16. Análise de potabilidade – Poço cacimba e nascente 30/11/2016 

17. Finalização dos trabalhos – Fase 1 e 2 21/02/2017 

18. 2ª Etapa – Investigação Confirmatória  - 

19. Amostragem de solo e águas subterrâneas 04 a 06/04/2017 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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6.2 MATERIAIS 

6.2.1 COLETA DE DADOS  

O desenvolvimento do trabalho considerou fontes diversas para 

pesquisa documental como o SIPOL, banco de dados da CETESB, utilizado no 

controle e fiscalização das indústrias no Estado de São Paulo.  

A base de dados possibilitou o levantamento das indústrias instaladas 

na RMSP que possuem maior potencial poluidor, cujas atividades foram 

encerradas no período de 2005 a 2015.  

O sistema de informações do SIEQ, também um banco de dados da 

CETESB, foi utilizado na busca dos Registros de Emergências Químicas (REQ) 

referente às ocorrências atendidas no modal indústria durante o período de 

2005 a 2015. 

A pesquisa restringiu-se aos atendimentos onde houve a participação 

da CETESB, seja pela equipe do Setor de Atendimento a Emergências ou pela 

agência ambiental local. 

A Figura 7 representa “layout” da página da CETESB/SIEQ na Internet, 

utilizada pelo Autor para o levantamento dos registros das emergências 

químicas (CETESB, 2016b). 
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Figura 7 - Página na Internet utilizada na pesquisa sobre Emergências Químicas 
http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/emergencia/relatorio.php 

 
Fonte: CETESB (2016b) 

 

A opção por iniciar a busca dos registros a partir de 2005 se deu em 

razão da melhora na qualidade dos dados do sistema, que passou a 

contemplar, dentre outros parâmetros, as coordenadas geográficas dos 

atendimentos. Os demais dados, como por exemplo, endereço, atividade da 

indústria, data da ocorrência, foram organizados no editor de planilhas Excel 

para facilitar a manipulação dos dados. 

Foram realizados registros fotográficos durante o transcorrer dos 

trabalhos de avaliação, remoção e destinação dos resíduos, inclusive do 

processo de investigação confirmatória. Alguns dos registros fotográficos 

utilizados para compor este trabalho pertencem ao acervo do Setor de 

Atendimento a Emergências da CETESB.  
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6.2.2 MAPAS 

Com base nos endereços das indústrias desativadas disponíveis na 

base de dados do SIPOL, foi possível georeferenciar cada ponto utilizando o 

programa de modelo tridimensional GoogleEarth.  

As emergências químicas atendidas no modal indústria foram 

recuperadas diretamente da base de dados do SIEQ com as devidas 

coordenadas geográficas 

Os pontos obtidos em coordenadas geográficas (latitude e longitude) 

foram transformados posteriormente para projeção Universal Transversa de 

Mercator (UTM). 

A partir desses dados criou-se os mapas de distribuição espacial que 

contaram com a colaboração do Eng° Anderson Pioli (CETESB). Para a 

produção desses mapas foi utilizado o Software ArcGis 10.6.1 for Desktop. 

A proposta objetivou criar um mapa sobrepondo informações sobre as 

indústrias desativadas e sobre as emergências químicas atendidas pela 

CETESB, aos principais recursos hídricos da RMSP, e dessa forma 

contextualizar os riscos oferecidos pelos acidentes envolvendo Brownfields. 

Foi utilizada a seguinte base cartográfica: 

− Detalhamento de recursos hídricos (Sistema Georeferenciado sobre os 

múltiplos usos da água no Estado de São Paulo). 

− Base cartográfica digital do DAEE obtida a partir das especificações 

técnicas daquele órgão. 

− Base cartográfica do Estado de São Paulo, com detalhamento dos 

limites municipais, das emergências atendidas e empresas 

desativadas. 
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6.2.3 ANÁLISES AMBIENTAIS 

As análises químicas orgânicas, inorgânicas e bacteriológicas 

realizadas na investigação confirmatória e na avaliação da potabilidade da 

água proveniente do poço e nascente, respectivamente, foram realizadas nos 

laboratórios do Setor de Química Orgânica e Inorgânica e da Divisão de 

Microbiologia e Parasitológico da CETESB. Cabe salientar que os ensaios 

realizados são certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO) na NBR ISO 17.025. 

Os métodos analíticos aplicados na caracterização do solo e das 

amostras de águas subterrâneas, durante o processo de investigação 

confirmatória, são apresentados nas Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 – Métodos utilizados nas análises dos compostos orgânicos na caracterização 
do solo e águas subterrâneas. 

Parâmetro Método 

Compostos orgânicos voláteis 
- SW 846 – Test Methods for Evaluating Solid 
Waste(1998) Method EPA 8260 C – Volatile Organic 
Compounds by Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry (GC/MS) Rev.3 

Compostos orgânicos 

semivoláteis 

- SW 846 – Test Methods for Evaluating Solid 
Waste(1996) Method EPA 8270 D – SemiVolatile 
Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry (GC/MS) Capillary Column Technique 
Rev.4 

Bifenilas policloradas – PCBs 

- SW 846 – Test Methods for Evaluating Solid 
Waste(1996) Method EPA 8270 D – SemiVolatile 
Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry (GC/MS) Capillary Column Technique 
Rev.4 

Fonte: Laboratório/CETESB (2017) 
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Tabela 6 – Métodos utilizados nas análises de metais na caracterização do solo e 
águas subterrâneas. 

Parâmetros Método 

Metais (Bário Total, Cobalto Total, Cobre 
Total, Cromo Total, Níquel Total e Zinco 
Total) 

- Espectrometria de Emissão Ótica com 
Plasma de Argônio-ICP/OES – Standard  
Methods for the Examination of Water 
and Wastewater – APHA – AWWA – 
WEF 
- EPA 3051 (digestão ácida assistida por 
micro-ondas) 

Fonte: Laboratório/CETESB (2017) 

 

Os métodos analíticos aplicados nas análises realizadas na avaliação 

de potabilidade da água do poço cacimba e da nascente à montante do lago 

são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Métodos utilizados nas análises realizadas para avaliação da potabilidade 
da água do poço cacimba e nascente. 

Parâmetros Método 

Bactérias Heterotróficas 
- Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater – Seção 9215B, 
2004 

Coliformes Totais 
- Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater – Seção 9223B, 
2004 

Escherichia coli 
- Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater – Seção 9223B, 
2004 

Fonte: Laboratório/CETESB (2017) 

 

6.2.4 EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE DETECÇÃO 

Os equipamentos portáteis de detecção abaixo discriminados, 

devidamente calibrados, utilizados na avaliação inicial de risco na área de 

armazenamento, pertencem ao Setor de Atendimento a Emergências da 

CETESB. 
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 Fotoionizador Portátil 

Modelo PGM 7320 - MiniRae 3000, marca RAE SYSTEMS, com 

certificado de calibração nº AD0953/2015, emitido pela empresa AD 

Equipamentos em 26 de junho de 2015 (Figura 8). O equipamento realiza 

medição da concentração de COV - Compostos Orgânicos Voláteis na 

atmosfera na faixa de 0 a 15.000 ppm com resolução de leitura de 0,1ppm 

(RAE SYSTEMS, 2014). Na calibração utilizou-se uma mistura padrão de 

Isobutileno (Número do Lote 1487611 CYL 23, Fabricante - Calgás, Validade 

jun2016 de 2016).  

 

Figura 8 – Registro fotográfico do fotoionizador 
portátil, utilizado na avalição de risco – concentração 
de VOC na atmosfera. 

 
Fonte: CETESB (2017) 

 

 Detector Portátil Multigás 

Modelo MX6 Ibrid, Marca Industrial Scientific, com certificado de 

calibração nº RBC.0099.15.rev.00, emitido pela empresa Clean – Environment 

Brasil em 11 de fevereiro de 2015 (Figura 9). O equipamento possui quatro 

sensores para medição da concentração de: Limite Inferior de Inflamabilidade 

(LII)5, oxigênio (O2), gás sulfídrico (H2S), monóxido de carbono (CO), 

                                            
5 LII – Limite Inferior de Inflamabilidade - Refere-se à mínima concentração de gás ou vapor (% 
em volume no ar) que queima ou explode, se uma fonte de ignição estiver presente à 
temperatura ambiente (MSDS, 1992 apud GOUVEIA, 2004). 
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Compostos Orgânicos Voláteis (COV). Na calibração utilizou-se uma mistura 

padrão de quatro gases e Isobutileno (Certificados n°s QCSPC013286/87 – 

Validade 07/11/2017). 

 

Figura 9 – Registro fotográfico do detector portátil 
multigás, utilizado na avalição de risco – concentração 
de vapores/gases inflamáveis na atmosfera. 

 
Fonte: CETESB (2017) 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

7.1 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS INDÚSTRIAS DESATIVADAS E 

DAS  EMERGENCIAS QUÍMICAS 

O levantamento realizado no banco de dados do SIPOL identificou 559 

empreendimentos licenciados pela CETESB com fator de complexidade da 

fonte poluição 6W= 4,5 e 5,0, instaladas em 27 municípios da RMSP, que foram 

desativadas no período de 2005 a 2015, conforme apresentado na Tabela 8 

(CETESB, 2017d). 

 

Tabela 8 – Indústrias desativadas (W = 4,5 e 5,0) no período de 2005 a 2015 
distribuídas por município. 

Municípios 
Indústrias 

desativadas 
Municípios 

Indústrias 

desativadas 
Arujá 4 Jandira 5 

Barueri 9 Mairiporã 3 

Caieiras 3 Mauá 29 

Cajamar 6 Mogi das Cruzes 5 

Carapicuíba 5 Osasco 7 

Cotia 18 Santana do Parnaíba 4 

Diadema 92 Santo André 28 

Embu das Artes 3 São Bernardo do Campo 27 

Ferraz de Vasconcellos 4 São Caetano do Sul 12 

Franco da Rocha 3 São Paulo 195 

Guararema 1 Suzano 6 

Guarulhos 56 Taboão da Serra 17 

Itapevi 5 Vargem Grande Paulista 5 

Itaquaquecetuba 9 Total 559 

Fonte: CETESB (2017d) 

Avaliando os dados da Tabela 8, pode ser observada uma 

                                            
6 W = Nível de complexidade da fonte de poluição - De acordo com o regulamento da Lei nº 
997/1976, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.468/1976, e revisado pelo Decreto nº 
47.397/2002, em escala que vai do W=1 a 5, onde W=1 indica nível de complexidade menor, e 
W=5 indica o nível de complexidade mais extremo (CETESB, 1976b). 
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concentração acentuada de indústrias desativadas nas regiões conhecidas 

como industrializadas, caso dos municípios de Guarulhos, Diadema, região do 

ABC, Mauá e São Paulo.  

A pesquisa feita no banco de dados do SIEQ identificou nesse mesmo 

período, 2005 a 2015, 135 registros de emergências atendidas em indústrias 

em 27 municípios da RMSP, conforme resultados apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Emergências químicas atendidas em indústrias no período de 2005 a 2015 
distribuídas por município. 

Municípios Indústrias Municípios Indústrias 

Arujá 3 Mairiporã 1 

Barueri 4 Mauá 2 

Cajamar 1 Mogi das Cruzes 2 

Carapicuíba 1 Osasco 1 

Cotia 3 Poá 1 

Diadema 4 Santana do Parnaíba 1 

Embu das Artes 1 Santo André 2 

Embu-Guaçu 1 São Bernardo do 

Campo 

3 

Ferraz de Vasconcellos 2 São Caetano do Sul 1 

Guarulhos 24 São Lourenço da Serra 1 

Itapecerica da Serra 2 São Paulo 55 

Itapevi 2 Suzano 6 

Itaquaquecetuba 4 Taboão da Serra 4 

Jandira 3 Total 135 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Confrontando os dados apresentados nas Tabelas 8 e 9 é possível 

observar que há, mesmo que pequena, uma relação entre as áreas com maior 

concentração de indústrias desativadas e maior concentração de emergências 

atendidas em indústrias. 

Contudo, não se pode afirmar que as emergências químicas tenham 
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ocorrido em indústrias que apresentam características de Brownfields. 

A quantidade de indústrias desativadas não guarda relação com o 

número de Brownfields existentes, pois alguns dos empreendimentos não 

licenciados pela CETESB, como antigas áreas militares, complexo ferroviário, 

algumas áreas portuárias, terrenos contendo galpões abandonados, dentre 

outros, podem tratar-se de Brownfields, e não deverão constar da lista de 

indústrias licenciadas e desativadas da CETESB. 

Com base nos levantamentos realizados, e com intuito apenas de 

contextualizar tais circunstâncias, foram elaborados mapas com a distribuição 

espacial criado com a ferramenta ArcGIS.  

O mapa destaca a localização da área de estudo no município de Arujá 

como sendo indústria desativada onde foi realizado atendimento emergencial 

por parte da CETESB (Agência Ambiental de Guarulhos juntamente com o 

Setor de Atendimento a Emergências). 

A Figura 10 apresenta a relação entre as indústrias desativadas e as 

emergências atendidas, ambas sobrepostas à camada dos principais rios da 

RMSP. 

 



55 
 

 



56 
 

No mapa é possível observar que parte das indústrias desativadas, 

algumas com características de Brownfields, encontram-se instaladas bem 

próximas ao corpo hídrico, situação que pode ser agravada quando da 

ocorrência de acidente provocado pelo vazamento de resíduos perigosos 

armazenados. 

O município de Arujá em destaque na Figura 10, local de instalação da 

indústria utilizada como estudo de caso neste trabalho, não figura como região 

industrializada, como é o caso de municípios como Guarulhos e Diadema.  

Contudo, em razão da grande concentração de condomínios 

residenciais de média e alta classe (são oito condomínios), chama a atenção 

quanto à possibilidade da revitalização de Brownfields para fins de especulação 

imobiliária.  

 

7.2 ESTUDO DE CASO – BROWNFIELDS NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ 

O estudo de caso apresentado neste capítulo foi selecionado dentre 

vários atendimentos emergenciais registrados no banco de dados do SIEQ da 

CETESB, sob o Registro de Emergências Químicas nº REQ - 256/2015 

(CETESB, 2016b). 

A área de estudo em questão encontra-se inserida na RMSP e na 

UGRHI 6, e foi utilizada como referência na elaboração do protocolo de 

atuação para os órgãos públicos que atuam no atendimento aos acidentes 

emergências envolvendo Brownfields, objeto desta dissertação. 

A escolha do caso levou em consideração as especificidades descritas 

a seguir: 

a) participação direta do Autor durante todo o processo, desde o 

acionamento dos responsáveis, avaliação, remoção, e 

destinação dos resíduos e investigação confirmatória da área 

como agente credenciado da CETESB;  
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b) trata-se de caso recente envolvendo Brownfields com inúmeras 

consequências; 

c) grande quantidade de resíduos perigosos dispostos em 

embalagens diversas em única área de Brownfields; 

d) presença de famílias e animais domésticos vivendo dentro dos 

limites da indústria onde os resíduos encontravam-se 

armazenados, expondo-os as riscos inerentes às diversas 

substâncias tóxicas e inflamáveis; 

e) forma de disposição dos resíduos - acondicionados em 

embalagens diversas e dispostos diretamente sobre o solo, 

condição indicativa de contaminação do solo e eventualmente 

das águas subterrâneas; 

f) envolvimento de vários órgãos estaduais e municipais na busca 

de ações integradas para obtenção da solução do problema;  

g) envolvimento de várias empresas citadas como responsáveis 

na adoção de ações para remoção e destinação adequada dos 

resíduos, bem como na limpeza das áreas afetadas; 

h) grau de dificuldade no desencadeamento de ações para 

remoção e destinação adequada dos resíduos; 

i) acompanhamento do processo de investigação confirmatória 

na constatação de área contaminada; 

j) custos envolvidos.  

 

O caso em estudo é atribuído ao imóvel utilizado no passado pela 

indústria CENTROLIGAS Produtos Siderúrgicos Ltda, instalada na travessa 

sem nome, nº 131, altura do nº 939 da Avenida Pedro da Cunha Lopes de 

Albuquerque, no munícipio de Arujá, local identificado pelas coordenadas 

geográficas: Latitude -23.422295° e Longitude -46.340077. 

A área tem aproximadamente 23.000 m2 cercada por vegetação nativa 

e área urbana, conforme apresentado nas Figuras 11 e 12. 
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Figura 11 – Foto aérea da vista geral da localização do Brownfields no município de 
Arujá. 

 
Fonte: Google Earth (2016) 

 

Figura 12 – Foto aérea do polígono indicando a área de Brownfield onde se encontram 
instalados os galpões de armazenamento no município de Arujá 

 
Fonte: Google Earth (2016) 
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A indústria produzia basicamente ligas metálicas como latão e os 

metais como cobre, ferro, níquel, molibdênio e alumínio pelo processo de fusão 

e oxidação de metais e por aluminotermia. 

As atividades da indústria no imóvel em questão, iniciadas em 1978, 

encerraram-se em 1998, época em que requereu falência, e a partir de então 

manteve suas instalações (galpões, áreas de laboratório e escritórios) intactas 

e vazias, designando como zelador antigo funcionário que passou a residir nas 

dependências com a família e com outros ex-funcionários. 

Com o decorrer dos anos o zelador, por iniciativa própria e 

necessidades financeiras, alugou os galpões a terceiro que declarou ter a 

intenção de armazenar tambores vazios para fins comerciais.  

O então inquilino, identificado neste estudo como “senhor inquilino”, 

passou a exercer no local a atividade de sucateiro, contudo executava de forma 

clandestina a manipulação e o armazenamento de resíduos perigosos, 

atividade essa desenvolvida durante dois anos, entre 2012 e 2014.  

A seguir são apresentadas e discutidas as ações e resultados obtidos 

segundo o cronograma apresentado anteriormente na Tabela 4 – Cronograma 

das ações desencadeadas. 

 

7.2.1 1ª ETAPA - AVALIAÇÃO, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DOS 

RESÍDUOS 

Conforme o Artigo 19 do Decreto Estadual nº 59.263/2013, caso seja 

detectada situação de “perigo à vida ou à saúde da população, em decorrência 

da contaminação de uma área, o responsável legal deverá comunicar 

imediatamente tal fato à CETESB e à Secretaria de Estado da Saúde e adotar 

prontamente as providências necessárias para elidir o perigo”. 

Com base em denúncia anônima, e por se tratar de atividade passível 
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de licenciamento7 por parte da agência ambiental do estado, a promotoria do 

município de Arujá notificou a CETESB a respeito e solicitou apuração dos 

fatos e vistoria na área como preconiza o Decreto Estadual nº 59.263/2013.  

• Quanto à avaliação inicial do local 

 Na primeira visita às instalações da antiga indústria, no dia 11 de 

agosto de 2015, identificou-se o armazenamento de grande quantidade de 

tambores e embalagens plásticas contendo resíduo que exalava forte odor 

característico de solvente, o que sugeriu tratar-se de resíduo perigoso 

classificado como da Classe 1 (Figuras 13, 14, 15 e 16). 

Figura 13 – Recipientes contendo resíduo 
armazenado em área interna. 

Figura 14 – Recipientes contendo resíduo 
armazenado em área interna. 

Figura 15 – Recipientes contendo resíduo 
armazenado em área externa. 

Figura 16 – Recipientes contendo resíduo 
armazenado em área externa.  

Fonte: Banco de Dados - Autor 

                                            
7 Reciclagem de sucatas metálicas - Baseado no Anexo 5 do Regulamento da Lei nº 997/1976, 

aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.468/1976, e alterado pelo Decreto nº 47.397/2002 
(CETESB, 2002). 
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Na Figura 19 é apresentada foto aérea com a identificação das 

instalações que compreende a área de estudo. 

 

Figura 17 – Foto aérea da área, denominada neste estudo de Brownfields – Arujá, 
indicando o local onde se encontram instalados os galpões de 
armazenamento. 

Fonte: Google (2017) 
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A Tabela 10 apresenta planilha com a identificação e localização das 

instalações na área do Brownfields - Arujá e suas coordenadas geográficas. 

 

Tabela 10 – Identificação e localização das instalações utilizadas no armazenamento 
dos tambores e IBCs8 na área de Brownfields. 

Pontos 
Coordenadas 

Geográficas 

Observações 

Agosto de 2015 

1 
23°25’18.80”S 

46°20’23.86”O 

Galpão principal utilizado para o 
armazenamento dos tambores e IBCs 
contendo resíduos perigosos. 

2 
23°25’19.43”S 

46°20’22.70”O 

Área externa utilizada para o 
armazenamento dos tambores e IBCs 
contendo resíduos perigosos. 

3 
23°25’20.21”S 

46°20’22.84”O 

Área utilizada para movimentação, 
preparo, identificação e embarque dos 
tambores e IBCs nos caminhões. 

4 
23°25’18.18”S 

46°20’22.79”O 

Área externa utilizada para o 
armazenamento dos tambores e IBCs 
contendo resíduos perigosos. 

5 
23°25’18.94”S 

46°20’21.82”O 
Lago. 

6 
23°25’19.58”S 

46°20’20.66”O 
Instalações de laboratório e escritório 
utilizadas como moradia das famílias. 

7 
23°25’19.31”S 

46°20’19.44”O 
Poço “cacimba”. 

8 
23°25’23.41”S 

46°20’22.42”O 
Córrego Perobal. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

A inspeção detalhada foi realizada em 21 de setembro de 2015, com a 

participação de representantes das diferentes esferas: a) Secretaria de Estado 

da Saúde, b) Centro de Vigilância Sanitária (CVS), c) Prefeitura do município 

de Arujá; e) defesas civis dos municípios de Arujá e Itaquaquecetuba, f) 

                                            
8 IBC - Intermediate Bulk Container – Contentores Intermediários para Granéis - Resolução 
ANTT nº 5.232/16 - Agência Nacional de Transportes Terrestres (BRASIL, 2016). 
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Guarda Civil Metropolitana (GCM) e g) agentes credenciados da CETESB, 

conforme apresentado na Figura 18. 

Como resultado da inspeção no local, foi observada grande quantidade 

e variedade de tipos de embalagens (tambores metálicos, contêineres plásticos 

e bombonas plásticas) contendo resíduos com aspectos diversos como: borra 

de tinta, borra oleosa e borra corrosiva, entre outros demonstrados na Figura 

19. 

 

Figura 18 – Registro fotográfico da 
vistoria realizada por órgãos diversos 
 

Figura 19 – Registro fotográfico 
demonstrando a grande quantidade de 
tambores armazenados 

Fonte: Banco de Dados - Autor 
 

• Quanto às características e periculosidade dos resíduos: 

De acordo com a Norma nº 10.004/04 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT - Resíduos Sólidos – Classificação, o item 4.2.1 

explicita que os resíduos da Classe 1, tidos como perigosos, são identificados 

quando: 

a) Apresentarem características em suas propriedades físicas, 

químicas ou infectocontagiosas, que podem apresentar riscos à 

saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças 

ou acentuando seus índices e riscos ao meio ambiente, quando 

o resíduo for gerenciado de forma inadequada, ou; 
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b) Apresentarem características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenicidade, ou constarem nos 

anexos A ou B da referida norma.. 

 

A classificação dos resíduos na área foi realizada de acordo com a 

norma ABNT nº 10.004/04 e seguiu o processo apresentado no fluxograma da 

Figura 20. 

A atividade foi desenvolvida com a realização de visitas técnicas 

planejadas e a participação de representantes dos vários órgãos envolvidos 

(atividades enumeradas na Tabela 4). 
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Figura 20 – Fluxograma do processo de caracterização e classificação de resíduo 

 
Fonte: ABNT (2004) 

 

Visando identificar as características dos resíduos, como 

inflamabilidade e toxicidade, foi realizado um monitoramento ambiental 

utilizando equipamentos portáteis destinados à detecção de gases/vapores 

conforme apresentado na Figura 21. Na realização do monitoramento utilizou-

se o fotoionizador e o oxiexplosímetro.  

Foram analisados vapores em vários pontos da área afetada e em 

alguns dos tambores objetivando detectar concentrações de substâncias com 

características inflamáveis ou a presença de compostos orgânicos voláteis. 
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As embalagens encontravam-se dispostas de forma a oferecer risco à 

vizinhança e ao meio ambiente e, em sua maioria, em condições precárias, 

algumas, inclusive, apresentando vazamento e dispondo o resíduo diretamente 

sobre o solo, conforme apresentado na Figura 22. 

 

Figura 21 – Registro fotográfico do 
monitoramento dos riscos. 

Figura 22 – Registro fotográfico dos 
resíduos derramados sobre o solo. 

 
Fonte: Banco de Dados - Autor 

 

Visando identificar características de corrosividade, realizou-se o 

monitoramento do potencial hidrogeniônico (pH) nos resíduos líquidos, 

utilizando papel indicador (tornassol). 

A Tabela 11 apresenta os resultados qualitativos quanto à avaliação 

dos vapores realizados em alguns dos tambores, IBCs e parte do solo. 

 

Tabela 11 – Resultados qualitativos da avaliação dos vapores na área de  
Brownfields. 

 Toxicidade Inflamabilidade Corrosividade 

Tambores Detectado Não Detectado Detectado 

IBCs Detectado Não Detectado Detectado 

Solo Detectado Não Detectado Detectado 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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Os resultados indicaram não haver, no momento das medições, a 

presença de vapores inflamáveis que pudessem oferecer risco iminente de 

incêndio e/ou explosão, contudo foram detectadas concentrações nas faixas 

entre 300 a 1000 ppm (partes por milhão) de vapores tóxicos (COV) em vários 

pontos medidos (áreas confinadas e interior das embalagens), o que 

possibilitou classificar os resíduos como sendo da Classe 1 – perigoso. 

Quanto as medições do pH, várias das soluções analisadas conferiram 

características corrosivas. 

Após este diagnóstico, como primeira ação administrativa, o órgão 

ambiental – a CETESB, autuou: 

a) o responsável pela deposição do resíduo no terreno, o “senhor 

inquilino”, por meio do Auto de Infração e Imposição de 

Penalidade de Multa (AIIPM) nº 15001694, lavrado em 02 de 

Junho de 2016, impondo-lhe penalidade no valor de 15.000 

UFESPs9. 

b) a massa falida da indústria CENTROLIGAS Produtos 

Siderúrgicos Ltda., por meio do AIIPM nº 15001691, lavrado em 

02 de junho de 2016, impondo-lhe penalidade no valor de 7.500 

UFESPs. 

c) os proprietários do imóvel, conforme matrícula nº 2973 do 

Cartório de Registro de Imóvel de Santa Isabel, Décio Pinto da 

Fonseca, por meio de AIIPM nº 15001692, lavrado em 02 de 

junho de 2016 e Guilherme Elian Ferreira Batista por meio de 

AIIPM nº 45004304, impondo a ambos a penalidade no valor de 

7.500 UFESPs.  

As três autuações foram consideradas infração administrativa 

ambiental classificada como gravíssima. (Decreto Estadual n° 59.263/2013). 

                                            
9 Valor da UFESP para o ano 2016 - $ 23,55 (vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) 
(SÃO PAULO, 2018). 
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Além das penalidades impostas, foi determinado que os responsáveis 

realizassem investigação de passivo ambiental da área (Investigação 

Preliminar e Investigação Confirmatória), no prazo imediato, atendendo 

integralmente a Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007 

e o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, ambos da CETESB. 

• Quanto aos impactos na área da saúde pública e vigilância 

sanitária: 

Foi constatada a presença de 9 (nove) famílias vivendo no imóvel há 

alguns anos. Essas famílias foram expostas aos diversos riscos oferecidos 

pelas substâncias ali presentes.  

Além das famílias havia animais domésticos convivendo no local, que 

segundo os técnicos da área de saúde, apresentavam lesões na pele 

(dermatites e tumores), provavelmente resultado do contato direto com os 

resíduos, enquanto que moradores relatavam aparição de sintomas diversos ao 

longo do período de residência no local (Figuras 23 e 24). 

 

Figura 23 – Registro fotográfico de 
animais domésticos apresentando lesão 
na pele. 

Figura 24 – Registro fotográfico do local 
utilizado como residência pelas famílias. 
 

Fonte: Banco de Dados - Autor 
 

Com base nas observações, os representantes do setor saúde 

realizaram diagnóstico preliminar na tentativa de identificar nexo causal entre 

os resíduos perigosos e os efeitos e sintomas apresentados, tanto pelos 
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moradores quanto pelos animais. 

Apresentaram relatório, datado de 11 de agosto de 2015, com o 

diagnóstico preliminar realizado pela Secretaria da Saúde relacionado à área 

de Brownfields – Arujá, e proposta de ações a serem desencadeadas durante o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Titulo: “Relatório de vistoria conjunta da Secretaria de Saúde do Estado 

de São Paulo: (GVE/GVS/CEREST-Guarulhos) e municípios de Arujá e 

Itaquaquecetuba – Alto Tietê”. 

Em resumo, o relatório faz um breve histórico das atividades geradoras 

do Brownfields com base no relato de um ex-funcionário da empresa 

CENTROLIGAS, integrante de uma das famílias residentes do local, e que 

confirmou o depósito clandestino dos resíduos perigosos. 

O relatório confirma a presença de 9 (nove) famílias vivendo nos 

perímetros da antiga empresa, em local classificado pelo setor saúde como 

sendo de vulnerabilidade social média.  

As famílias eram compostas, à época, por 30 pessoas entre crianças, 

mulheres, homens, na faixa etária entre 4 e 58 anos, distribuídos em área 

considerada rural, porém com características de zona industrial.  

O relatório faz ressalva afirmando que deverá realizar seus estudos 

nesse grupo, e não deverá considerar a população vizinha. 

Foi constatada a presença de animais domésticos com doenças de 

pele e observou que alguns apresentavam alterações nas mamas aparentando 

tumor. 

Foi enfatizada a necessidade de estudo mais aprofundado dos animais 

por tratar-se de biomarcadores, uma vez que circulam livremente pela área 

vivendo sobre os resíduos. 

O relatório aponta que as residências mantinham ligação elétrica 

clandestina, sem rede coletora de esgoto e de abastecimento de água, 

observando que o abastecimento de água vinha sendo feito por meio do poço 
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cacimba, o que pressupôs ser a causa de episódios de doenças de pele e 

gastroenterites observado em alguns membros das famílias.  

O local também não possuía coleta de lixo, e que mesmo antes da 

intervenção da CETESB, o lixo doméstico era queimado próximo ao galpão de 

armazenamento dos resíduos perigosos. 

O relatório aborda quanto às condições de armazenamento dos 

resíduos e ressalta que o forte odor sempre persistiu provocando grande 

incômodo aos moradores locais. 

Ao final, em suas considerações, o relatório evidencia riscos químicos, 

riscos biológicos e afirma a necessidade de um estudo para melhor 

caracterização desses riscos em relação à saúde humana. Enfatiza a 

necessidade de estruturar um modelo de estudo com a utilização de protocolos 

de vigilância de saúde, e que para isso necessita da investigação ambiental 

quanto à contaminação do solo, água e ar. 

O relatório apresenta os resultados de um inquérito de investigação 

epidemiológica com a população residente na área de estudo e conclui: 

“Devido ao grande número de respostas sem informação e as 

perguntas não terem significância para estudos de áreas contaminadas, sugiro 

que seja desenvolvido outro questionário semiestruturado para uma avaliação 

mais detalhada do risco à saúde nesta área contaminada” (SMS - Arujá, GVE, 

VISA – Itaquaquecetuba). 

O relatório apresenta proposta de atuação por parte do Setor Saúde, 

conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Proposta de atuação por parte do setor saúde para atendimento básico às 
famílias que vivem na área de Brownfields (adaptado pelo Autor). 

SETOR PROPOSTA AÇÃO 
SETOR 

RESPONSÁVEL 
PRAZO 

SAÚDE 

ÁGUA 
Realizar análise no Pró-água 

da água do entorno. 
GVS-SAMA-IAL IMEDIATO 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

Verificar registros SIM, 
SINAN, SINASC da região. 

DOMA E GVE 
LOCAL 

CURTO 

INQUÉRITO DE 
SAÚDE 

PRELIMINAR 

Avaliação do questionário 
aplicado pela Secretaria 

Municipal de Arujá 
DOMA E GVE IMEDIATO 

INQUÉRITO DE 
SAÚDE PARA 

ÁREA 
CONTAMINADA 

Identificar liderança 
comunitária e realizar 

investigação mais apurada 
de morbidade e investigação 
de prontuários médicos dos 

moradores do local. 
Observar realizar padrão 

DOMA. 

DOMA E GVE CURTO 

PROTOCOLO 
DE 

ATENDIMENTO 
PELA 

ATENÇÃO 
BÁSICA NA 

ÁREA 
CONTAMINADA 

Elaboração de protocolo para 
atenção básica com exames 
laboratoriais: bioquímica de 
rotina, constando enzimas 

hepáticas, hemograma 
completo e RX de tórax. Com 

base nos contaminantes 
citados no histórico das 

atividades do local e 
suposições apresentadas 

pela CETESB. 
Posteriormente aplicação 
junto às famílias de áreas 

contaminadas. 

Elaboração: 
DOMA/GVE/AB 

MUNICIPAIS 
Aplicação do 

Protocolo: 
ATENÇÃO 

BÁSICA DO 
MUNICÍPIO 

IMEDIATO 

SAÚDE ANIMAL 
Assistência aos animais 

domésticos ZOONOSE CURTO 

Fonte: Setor Saúde (2015) 

AB – Atenção Básico 
DOMA – Divisão de Doenças Causadas pelo Meio Ambiente 
GVE – Grupo de Vigilância Epidemiológica 
GVS – Sistema de Vigilância Sanitária 
IAL – Instituto Adolfo Lutz 
SAMA – Divisão de Ações sobre Meio Ambiente 
SIM – Sistema de Informação de Mortalidade 
SINAN – Sistema Nacional de Atendimento Médico  
SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 
SMS – Secretaria Municipal de Saúde 
VISA – Vigilância Sanitária 
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• Quanto à identificação do responsável legal ou solidário: 

No transcorrer das vistorias observaram-se vários contêineres 

armazenados identificados com rótulos contendo o nome de empresas que 

supostamente seriam proprietárias das embalagens estocadas (Figura 25). 

Algumas das embalagens apresentavam a identificação do produto 

que, posteriormente, verificou-se não haver correlação entre o rótulo e seu 

conteúdo (Figura 26). 

 

Figura 25 – Registro fotográfico do rótulo 
identificando o nome da empresa e 
informações sobre o produto. 

Fonte: Banco de Dados - Autor 

Figura 26 – Registro fotográfico da 
identificação do produto não condizente 
com o conteúdo da embalagem. 

Fonte: Banco de Dados - Autor 

 

O Decreto Estadual n° 59.263/2013, em seu Artigo 18 - item V, define 

ser considerado responsável legal e solidário pela prevenção, identificação e 

remediação de uma área contaminada “quem dela se beneficiar direta e 

indiretamente” (destaque dado pelo Autor) (SÃO PAULO, 2013). 

O decreto determina que o órgão competente, no caso a CETESB, 

atribua a responsabilidade não apenas ao causador da contaminação, ou ao 

proprietário da área, ou ao superficiário10, ou ao detentor da posse efetiva, mas 

também às empresas identificadas nas embalagens, mesmo que estas não 

                                            
10 Âmbito Jurídico: Direito de superfície: “No direito justinianeu como direito real, alienável e 
transmissível aos herdeiros, que atribui a alguém (o superficiário) amplo direito de gozo sobre 
edifício construído em solo alheio” (DERBLY, 2003). 
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tenham se beneficiado de tal ação de forma direta.. 

Ação contrária por parte da agência ambiental do estado, conforme 

prevê Decreto Lei nº 2.848/1940 - Artigo 319 do Código Penal caracterizaria 

prevaricação, ou sucederia em outras implicações legais, incluindo as esferas 

administrativa e civil (BRASIL, 1940), conforme entendimento jurisprudencial do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais11. 

Essa primeira avaliação dos rótulos nos tambores possibilitou a 

identificação de 23 empresas. 

• Quanto às ações de esclarecimento e responsabilidade: 

Com base no que o decreto determina, as primeiras 23 empresas 

identificadas nos rótulos dos tambores foram convocadas a participar de 

reunião em conjunto com a CETESB, Secretaria de Estado da Saúde e Defesa 

Civil do município de Arujá. 

O objetivo foi de esclarecer aos representantes de cada empresa a 

responsabilidade que lhes fora atribuída, conforme prevê a Lei Estadual n° 

13.577/09 regulamentada pelo Decreto Estadual n° 59.263/2013, imputada 

mediante apuração da existência de embalagens identificadas com suas 

marcas e solicitar, a partir de então, medidas de intervenção para elidir os 

riscos que os resíduos ofereciam (BRASIL, 2009b). 

De acordo com o cronograma das ações, apresentado na Tabela 4, as 

23 empresas identificadas foram convocadas pela agência ambiental no dia 01 

de outubro de 2015.  

Coube a cada representante, durante o encontro, a prerrogativa de 

posicionar-se quanto à participação ou não do processo de intervenção, 

sabendo que  o posicionamento negativo estaria sujeito às sanções legais. 

                                            
11 Ementa: Ação Civil Pública – Depósito Irregular de Lixo - Dano Ambiental Configurado - 
Responsabilidade Solidária - Agentes Políticos - Sentença Confirmada. A responsabilidade 
civil, objetiva e solidária, pelo dano ambiental impõe não apenas a sua caracterização, in casu, 
verificada pela irregularidade no depósito do lixo e seu acondicionamento, mas também pelo 
vínculo do agente político na ação ou omissão que se constitui em causa eficiente para o 
surgimento daquele dano, elementos condutores do nexo causal entre a conduta do agente 
político e o prejuízo ambiental (BRASIL, 2014). 
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A proposta apresentada previa a confecção de plano de ação para 

remoção imediata dos resíduos, destinação ambiental adequada e limpeza 

superficial da área, mediante contratação de empresa especializada para a 

realização dos trabalhos, submetida à prévia aprovação da agência ambiental e 

demais órgãos competentes.   

Dentre as 23 empresas identificadas e convocadas, apenas 10 (dez) 

concordaram participar do plano de ação para remoção e destinação dos 

tambores contendo resíduos (Quadro 2). 

As demais, a maioria representada pelos respectivos departamentos 

jurídicos, manteve posicionamento contrário alegando não haver garantias 

futuras da não obrigatoriedade em remediar a área em caso de contaminação 

confirmada. 

 

Quadro 2 – Relação das 10 primeiras empresas que participaram 
 do plano de ação para remoção e destinação dos resíduos. 

Empresas 

1. SPQuim Produtos Químicos Ltda 

2. Aqia Química Industrial 

3. Guará Comércio de Tambores e Bombonas Ltda 

4. Harima do Brasil Indústria Química Ltda 

5. Ideal Comércio de Tambores Ltda 

6. Kalium Chemical Com., Import. e Exportação Ltda 

7. Oswaldo Cruz Química Indústria e Comércio Ltda 

8. Reichhold  do Brasil Ltda 

9. SIGroup Crios Resina S/A 

10. Tecnocolor Indústria de Tintas e Vernizes Ltda 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017) 

 

As empresas que decidiram por não integrar o grupo de intervenção 

foram objetos de autuação por parte da CETESB com a devida comunicação a 

Promotoria de Justiça, conforme previsto no Decreto Estadual nº 59.263/2013, 
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o que motivou uma série de interposição de recursos. 

Em reunião realizada no dia 05 de outubro de 2015 para discutir sobre 

plano de intervenção, houve compromisso por parte dos órgãos públicos em 

manter as convocações na medida em que as embalagens fossem removidas 

do interior dos galpões e novas empresas fossem identificadas, objetivando 

conferir maior número de participantes no processo. 

Os trabalhos de remoção dos resíduos e de limpeza da área foram 

iniciados em 04 de janeiro de 2016, após uma série de reuniões que 

antecederam a essa data, reuniões essas realizadas para planejar os trabalhos 

em consonância com as exigências feitas pela agência ambiental, órgãos de 

saúde estadual e municipal e defesa civil (Figura 27). 

 

Figura 27 – Registro fotográfico das reuniões com 
representantes das primeiras 10 empresas 
participantes. 

Fonte: Banco de Dados - Autor 

 

Por decisão única e exclusiva das empresas participantes, foi eleita 

como responsável para coordenar a operação de remoção, destinação final dos 

resíduos e limpeza superficial do terreno a empresa Olecram Ambiental Ltda. 

O plano de intervenção preparado pela Olecran, dentre várias ações, 

sugeria encaminhar os resíduos para destino final à empresa Sistema Nova 

Ambiental instalada no município de Itapevi e devidamente licenciada, onde o 

resíduo seria caracterizado, homogeneizado (blend) e enviado para co-
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processamento12 de resíduos em fornos de produção de clínquer.  

Todo o processo final de destruição foi documentado mediante 

emissão de Certificado de Destruição Térmica – CDT expedido pela cimenteira 

responsável (ANEXO A). 

A autorização da CETESB foi concedida com a emissão do Certificado 

de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI) nº 15007878 

em 29 de dezembro de 2015. 

CADRI é o instrumento que autoriza o encaminhamento de resíduos de 

interesse ao local de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou 

disposição final, licenciados ou autorizados pela CETESB (ANEXO B). 

Algumas das atividades constantes do plano de intervenção exigidas 

pelos órgãos competentes: 

a) contratar empresa especializada e mão-de-obra qualificada 

para realização da operação; 

b) esclarecer à população vizinha quanto aos procedimentos 

adotados durante a realização dos trabalhos por meio de 

“campanha de esclarecimento” com a distribuição de folheto 

explicativo (ANEXO C); 

c) reformar a ponte de acesso ao terreno com apresentação de 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);  

d) implementar sinalização de segurança na área de trabalho e 

acesso ao local; 

e) disponibilizar infraestrutura e equipamentos de proteção 

individual (EPI) às equipes de operação; 

f) desobstruir as vias de acesso ao local (lombadas, pedras); 

g) comunicar aos órgãos de trânsito da região sobre a 

movimentação de caminhões; 

h) solicitar emissão de CADRI à CETESB; 
                                            
12 Co-processamento de resíduos em fornos de produção de clínquer : Técnica de utilização de 
resíduos sólidos industriais a partir do processamento desses como substituto parcial de 
matéria-prima e/ou de combustível no sistema do forno de produção de clínquer, na fabricação 
de cimento – Resolução CONAMA nº 264/1999. 
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i) manter comunicação direta com os órgãos competentes em 

caso de situações de emergência durante o transcorrer dos 

trabalhos;  

j) acompanhar os órgãos competentes durante as visitas de 

inspeção/avaliação; 

k) realizar registro diário das atividades e ocorrências, mantendo 

no local para consulta de todos os envolvidos;  

l) apresentar relatórios periódicos da expedição dos resíduos 

destinados ao co-processamento; 

m) comunicar a CETESB, antecipadamente, as ações de 

raspagem do solo e limpeza superficial da área para o devido 

acompanhamento;  

n) destinar o solo resultante da raspagem e limpeza superficial 

como resíduo perigoso;  

o) apresentar a CETESB e Promotoria de Justiça, ao final dos 

trabalhos, relatório com o registro das atividades desenvolvidas 

e resultados alcançados com registro fotográfico. 

 

A Tabela 12 apresenta um resumo do cronograma contemplando o 

plano de ação, atendendo a todas as ações e atividades constantes do plano 

de intervenção.  
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Tabela 12 – Cronograma, plano de ação e responsáveis pelas ações. 

Item Atividades Data Responsável 
pela ação 

1  1ª Etapa – Avaliação, remoção e destinação  - 
2 Avaliação preliminar  CETESB 
3 Vistoria realizada pela CETESB a pedido do MP 11/08/2015 CETESB 

4 
Vistoria realizada pelos órgãos públicos e 
empresas convocadas 

21/09/2015 Todos 

5 
Reunião realizada com as 23 empresas 
convocadas 

01/10/2015 CETESB 

6 
Reunião para discussão sobre plano de 
intervenção 

05/10/2015 Todos 

7 Fase 1 - Aprovação do 1º plano de intervenção  01/12/2015 Todos 
8 Emissão do CADRI nº 15008298 29/12/2015 CETESB 

9 
Início dos trabalhos  
10 empresas participantes 

04/01/2016 Olecram 
Ambiental Ltda 

10 Avaliação das estruturas 20/01/2016 Defesa Civil 

11 
Paralização da Fase 1 – Identificação de novas 
empresas 

29/02/2016 CETESB 

12 
Autuação do sucateiro, massa falida e do 
proprietário do terreno 02/06/2016 CETESB 

13 
Coordenar a operação de remoção, preparo e 
destinação final dos resíduos e limpeza superficial 
do terreno 

 Olecram 
Ambiental Ltda 

14 
Remoção de 190 toneladas de solo contaminado 
destinando à unidade de co-processamento de 
resíduos 

19/08/2016 
Renova 

Beneficiamento 
de Resíduos Ltda 

15 
Destinação final de resíduos: com caracterização, 
homogeneização (blend) e enviado para co-
processamento em fornos de cimenteira. 

 Sistema Nova 
Ambiental, Itapevi 

16 Fase 2 - Aprovação do 2º plano de intervenção 10/10/2016 Todos 

17 
Retomada dos trabalhos com 
26 empresas participantes 

07/11/2016 Sistema Nova 
Ambiental, Itapevi 

18 Análise de potabilidade – poço cacimba e nascente 30/11/2016 CETESB 

19 Finalização dos trabalhos 21/02/2017 Sistema Nova 
Ambiental, Itapevi 

20 2ª Etapa – Investigação Confirmatória   

21 Amostragem de solo e águas subterrâneas 04 a 
06/04/2017 CETESB 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Conforme compromisso mantido, outras convocações foram 

oficializadas pela CETESB quando da identificação de mais empresas durante 

os trabalhos de movimentação e remoção dos tambores. 

Ao final desta fase dos trabalhos mais 57 empresas foram identificadas 
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e convocadas a participar das reuniões de entendimento, na tentativa de 

incorporar número maior de integrantes ao grupo que já participava do 

processo. 

Desse total de 57 empresas, 16 delas concordaram em integrar o 

grupo, totalizando 26 empresas (Quadro 2 + Quadro 3). No Quadro 3 estão 

relacionadas as novas empresas participantes. 

 

Quadro 3 – Relação das 16 empresas que participaram do plano de  
ação para remoção e destinação adequada dos resíduos. 

Empresas 

1. Akzo Nobel Ltda. 

2. Campestre Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda. 

3. Devintex Cosméticos Ltda. 

4. Driveway Indústria Brasileira de Auto Peças Ltda. 

5. Ecolab Química Ltda. 

6. Esfera Química Indústria e Comércio Ltda. 

7. Fuchs Lubrificantes do Brasil S/A 

8. Henkel Ltda 

9. Huntsman Química Brasil Ltda. 

10. IMCD do Brasil Comercio e Ind. de Produtos Químicos Ltda. 

11. Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda. 

12. Maxioil do Brasil Ind. e Comércio de Produtos Químicos Ltda. 

13. Renner Herrmann S/A 

14. Renova Beneficiamento de Resíduos Ltda. 

15. Rogama Indústria e Comércio Ltda. 

16. Univar Brasil Ltda 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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• Quanto às ações para remoção de solo contaminado e resíduos: 

A empresa Renova Beneficiamento de Resíduos Ltda., no dia 19 de 

agosto de 2016, a título de participação, removeu 190 toneladas de solo 

contaminado oriundos da raspagem realizada do local, destinando o montante 

à unidade de co-processamento de resíduos em Arujá, com autorização da 

agência ambiental expressa no CADRI nº 15008141, emitido em 29 de agosto 

de 2016. (Figura 28) 

 

Figura 28 – Registro fotográfico da remoção de solo 
contaminado. 

Fonte: Banco de Dados - Autor 

 

Durante a primeira fase dos trabalhos, além das 190 toneladas de solo 

contaminado, foram removidos e destinados para co-processamento em 

indústria cimenteira, aproximadamente 2200 tambores contendo resíduos 

perigosos (líquido e pastoso), totalizando balanço de massa em 993 toneladas. 

No dia 29 de fevereiro de 2016 os trabalhos foram paralisados 

objetivando priorizar os procedimentos administrativos destinados a incluir as 

novas empresas no processo, e assim minimizar os custos decorrentes da 

remoção e destinação dos resíduos. 

O processo de remoção dos resíduos foi retomado no dia 10 de 
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novembro de 2016, nesta fase com 26 empresas participantes.  

Novo plano de intervenção foi elaborado para o início dos trabalhos, o 

que culminou na substituição da empresa Nova Ambiental pela empresa 

Alternativa Ambiental Ltda., com Sede no município de Itaquaquecetuba. 

A empresa Alternativa Ambiental Ltda. passou então a receber, 

processar e destinar os resíduos para co-processamento, autorizado pela 

agência ambiental por meio do CADRI de nº 15008298, emitido em 10 de 

outubro de 2016. 

Os trabalhos de movimentação para remoção dos tambores e 

contêineres do interior dos galpões, nas fases 1 e 2, foram operados com 

auxílio de retroescavadeira e empilhadeira, conforme mostrado nas Figuras 29 

e 30. 

 

Figura 29 – Registro fotográfico de 
empilhadeira utilizada na movimentação 
dos tambores e IBCs. 

Figura 30 – Registro fotográfico de 
retroescavadeira utilizada na 
movimentação dos tambores e IBCs.  

Fonte: Banco de Dados - Autor 
 

Os tambores e contêineres removidos seguiram para o pátio contíguo 

aos galpões de armazenagem destinados à triagem (Figura 31), onde foram 

avaliados (estrutura), contados, fotografados, lacrados, identificados (Figura 

32), acondicionados em paletes (quantidade de quatro tambores) e 

embarcados em caminhões do tipo “roll on & off” com auxílio de empilhadeira 

(Figuras 33 e 34), para transporte até a empresa Alternativa. 
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Figura 31 – Registro fotográfico da área 
de triagem. 

Figura 32 – Registro fotográfico da 
identificação dos tambores. 

 
Figura 33 – Registro fotográfico do 
caminhão tipo “roll on & off”. 

 

Figura 34 – Registro fotográfico do 
embarque dos tambores no caminhão. 

Fonte: Banco de Dados - Autor 

 

Especificamente com relação ao caminhão utilizado no transporte dos 

resíduos, a Resolução CONTRAN nº 168 de 14 de dezembro de 2004 exige 

que o condutor possua curso especializado intitulado Movimentação 

Operacional de Produtos Perigosos (MOPP), para o transporte de produtos 

perigosos. 

 O Decreto Federal nº 96.044 de 18 de maio de 1988 permite a 

circulação de veículos transportando produtos perigosos desde que o condutor 

esteja portando documentação obrigatória, dentre as quais a ficha de 

emergência e envelope para o transporte, emitidos pelo expedidor, de acordo 

com as NBR-7503, NBR-7504 e NBR-8285, além do Manifesto para Transporte 

de Resíduos – MTR, como apresentado no ANEXO D, de acordo com o que 

determina a NBR 13.221/2003 (BRASIL, 1988b). 
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O MTR é o formulário de rastreamento no transporte de resíduos 

perigosos desde a fonte geradora até a sua destinação final, que permite 

conhecer e controlar a forma de destinação dada pelo gerador, identificar quem 

transporta e o responsável pela destinação final. 

Todos os aspectos relacionados à segurança das equipes foram 

levados em consideração a fim de prevenir qualquer tipo de acidente durante 

as operações e, caso ocorressem, a minimização de suas consequências. 

Por exigência do CEREST de Guarulhos, órgão que atuou em apoio a 

Secretaria da Saúde, a empresa contratada apresentou certificados 

comprovando a capacitação dos trabalhadores nas seguintes modalidades 

(ANEXO E): 

− Manuseio de produtos químicos; 

− Equipamento de proteção individual; 

− Combate a incêndio; 

− Plano de Atendimento Emergencial.  

O apoio médico, em caso de acidente, seria prestado pela Unidade 

Básica de Saúde (UBS) em Vila Nova Arujá, hospital mais próximo à área 

localizado no município de Arujá, avisado com antecedência pelo setor de 

saúde municipal. 

A fase 2, concluída em 21 de fevereiro de 2017, resultou na remoção 

de 1.508 tambores, 92 IBCs e 100 toneladas de solo contaminado. O balanço 

de massa final do resíduo removido da área nesta fase, encaminhado para co-

processamento, foi de 503 toneladas. 

A Tabela 13 apresenta o resumo do material removido do Brownfields 

de Arujá e encaminhado para co-processamento em cimenteira. 
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Tabela 13 – Balanço de massa do resíduo perigoso removido do Brownfields - Arujá e 
enviado para co-processamento. 

Material Fase 1 Fase 2 Total 

Tambores – capacidade 200 L (Unidade) 2200 1508 3708 

Solo contaminado (Tonelada) 190 100 290 

IBCs - capacidade 1.000 L (Unidade) - 92 92 

Balanço de Massa (Tonelada) 

“tambores + solo + IBCs” 
993 503 1496 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016) 

 

A sequência de fotos identificadas pelas Figuras 35, 37 e 39 evidencia 

a situação em que se encontrava a área antes das ações de remoção dos 

resíduos, e as fotos identificadas pelas Figuras 36, 38 e 40 evidencia a 

situação em que se encontra a área depois da remoção dos resíduos e de 

parte do solo contaminado. 

O custo envolvido na execução dos trabalhos de remoção, limpeza 

superficial do terreno e a destinação final de todo o resíduo perigoso para co-

processamento totalizou em R$ 891.762,00 (em fevereiro de 2017), 

compartilhado entre as 26 empresas participantes. 

O controle da fase emergencial encerrou com a destinação adequada 

de todo o resíduo armazenado na área e solo contaminado, minimizando o 

risco às famílias que vivem nos perímetros da empresa, à população 

circunvizinha e ao meio ambiente. 
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Figura 35 – Registro fotográfico da área 
antes da remoção dos resíduos. 

Figura 36 – Registro fotográfico da área 
depois da remoção dos resíduos. 

Figura 37 – Registro fotográfico da área 
antes da remoção dos resíduos. 

Figura 38 – Registro fotográfico da área 
depois da remoção dos resíduos. 

Figura 39 – Registro fotográfico da área 
antes da remoção dos resíduos. 

Figura 40 – Registro fotográfico da área 
depois da remoção dos resíduos. 

 
Fonte: Banco de Dados - Autor 
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• Ações preventivas relacionadas à proteção das famílias residentes 

na área: 

Referente às ações preventivas destinadas à proteção das famílias 

residentes na área, no dia 30 de novembro de 2016 foram realizadas análises 

de potabilidade, quanto aos parâmetros bactérias heterotróficas, coliformes 

totais e Escherichia coli, nas amostras de água provenientes da nascente 

localizada a montante do lago, e nas amostras de água coletadas na torneira 

do tanque abastecida por um poço cacimba.  

Estas fontes eram utilizadas pelas famílias locais para o abastecimento 

de água. (Figuras 41 e 42). 

 

Figura 41 – Registro fotográfico do lago 
adjacente aos galpões, à jusante da 
nascente. 

Figura 42 – Registro fotográfico do poço 
cacimba adjacente aos galpões. 
 

Fonte: Banco de Dados - Autor 
 

A Tabela 14 apresenta a localização com as coordenadas geográficas 

dos pontos de amostragens para o controle de potabilidade em amostras de 

água, tanto da nascente a montante do lago como da torneira do tanque (poço 

cacimba). 
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Tabela 14 – Identificação dos pontos de amostragem de controle da potabilidade com 
as respectivas coordenadas geográficas. 

Pontos de Amostragem Coordenadas 
Geográficas 

Descrição 
Novembro/2016 

P–06 
23°25’19.44”S 

46°20’19.33”O 
Nascente a montante do lago 

P–07 
23°25’17.29”S 

46°20’20.20”O 

Torneira do tanque –  

poço cacimba 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

A Tabela 15 apresenta os resultados das análises da água realizadas 

quanto aos parâmetros microbiológicos de controle de potabilidade. 

 

Tabela 15 – Resultado das análises de potabilidade quanto aos parâmetros 
microbiológicos. 

Pontos de Amostragem 
Bact. Heterotróficas 

UFC/mL 

Colif. Totais 

P/A 100 mL 

Escherichia coli 

P/A 100 mL 

Nascente a montante do 
lago 

>5700 Presente Ausente 

Torneira do tanque –  
poço cacimba 

>5700 Presente Presente 

Fonte: Laboratório/CETESB (2017) 

Legenda 

UFC – Unidade de Formação de Colônia 
P/A = Presente ou Ausente 

 

Os resultados analíticos balizaram as orientações transmitidas às 

famílias residentes na área quanto à utilização das fontes de água: 

1 - Nascente a montante do lago – Apesar de atender aos padrões 

microbiológicos de potabilidade para consumo humano pela Portaria de 

Consolidação nº 5 de 03/10/2017 do Ministério da Saúde, as famílias foram 

orientadas a adotar ações corretivas (que seria a remoção das tubulações 

utilizadas para o desvio das águas) e realizar novas coletas até que venham a 
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obter resultados satisfatórios, devido ao resultado positivo para Coliformes 

Totais (BRASIL, 2017). 

2 - Torneira do tanque – poço cacimba – As famílias foram orientadas a 

não mais usarem a água de poço por não atender ao padrão microbiológico de 

potabilidade para consumo humano estabelecido pela Portaria de 

Consolidação nº 5 de 03/10/2017 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). 

 

7.2.2  2ª ETAPA - INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA 

A investigação confirmatória, de acordo com o Decreto Estadual nº 

59.263/2013, é a etapa do processo de gerenciamento de áreas contaminadas 

que tem como objetivo confirmar ou não a existência de contaminantes em 

concentrações acima dos Valores Orientadores13 estabelecidos pela CETESB. 

A metodologia para investigação confirmatória consiste, basicamente, 

na “elaboração de um plano de amostragem, execução de sondagens, coleta e 

análise de amostras e, principalmente, interpretação dos resultados obtidos” 

(SILVA et al., 2003). 

O Decreto Estadual nº 59.263/2013 no seu Artigo n° 35 menciona que 

nas áreas para as quais o responsável legal tenha sido demandado a 

desenvolver as etapas de Avaliação Preliminar, Investigação Confirmatória, 

Investigação Detalhada e Avaliação de Risco e não as tenha executado no 

prazo estabelecido, a CETESB poderá executá-las. 

Acionados os responsáveis para a realização da investigação 

confirmatória na área com prazo definido e não cumprido, a CETESB se 

antecipou a realizar sondagens para coleta de amostras de solo e águas 

subterrâneas, além das análises laboratoriais. 

Mesmo durante a realização dos procedimentos de investigação 

confirmatória, a CETESB autuou a massa falida da indústria CENTROLIGAS 
                                            
13 Decisão de Diretoria da CETESB – DD nº 256/2016/E de 22 de novembro de 2016. Dispõe 
sobre Valores Orientadores para Solo e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo 
(CETESB, 2016a). 
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Produtos Siderúrgicos Ltda., por meio do AIIPM nº 15001763, lavrado em 15 de 

maio de 2017, impondo-lhe penalidade no valor de 15.000 UFESPs, por não 

cumprimento das exigências técnicas constantes do AIIPM nº 15001691, 

lavrado em 02 de junho de 2016. 

Além das penalidades impostas, manteve-se a exigência de que os 

responsáveis realizassem investigação de passivo ambiental da área 

(Investigação Preliminar e Investigação Confirmatória), no prazo imediato. 

 

7.2.3 AMOSTRAGEM DE SOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Os trabalhos de sondagem, coleta de solo e de amostras de águas 

subterrâneas foram realizados no período compreendido entre os dias 04 e 06 

de abril de 2017. 

Todo processo se desenvolveu com o apoio da equipe de atendimento 

a emergências sob a orientação de técnicos do Setor de Avaliação e Auditoria 

de Áreas Contaminadas da CETESB. 

Os pontos de amostragem (sondagem) identificados na Figura 43, 

tanto para coleta de solo quanto para coleta das amostras de águas 

subterrâneas, foram definidos com base em dois critérios: 

1. Foco de maior contaminação (Hot spot); 

2. Provável direcionamento da pluma de contaminação, tomando 

como referência a localização dos galpões de armazenamento 

em relação ao córrego existente à jusante à área.  
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A Tabela 16 identifica os pontos de amostragem definidos no processo 

de investigação confirmatória e suas respectivas coordenadas geográficas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Identificação dos pontos de amostragem (sondagem - P) definidos no 
processo de investigação confirmatória no perímetro do Brownfields. 

Fonte: Google (2017) 
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Tabela 16 – Relação dos pontos de amostragem de solo e amostras de águas 
subterrâneas e respectivas coordenadas geográficas no perímetro do 
Brownfields. 

Pontos de 
Amostragem 

Coordenadas 
Geográficas 

Descrição Amostras 

P–01 
23°25’18.46”S 

46°20’23.79”O 

Área externa ao galpão  

ponto de infiltração (Hot spot) 
Solo  

P–02 
23°25’18.75”S 

46°20’23.80”O 

Área interna do galpão 

ponto de infiltração (Hot spot) 
Solo e Água 

P–03 
23°25’18.72”S 

46°20’23.10”O 

Área interna do galpão  

compartimento à esquerda 
Solo  

P–04 
23°25’18.95”S 

46°20’23.09”O 

Área interna do galpão  

compartimento à direita 
Solo e Água 

P–05 
23°25’19.42”S 

46°20’22.55”O 
Área externa ao galpão  Água 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Alguns dos locais identificados como “hot spot” na realidade eram valas 

abertas utilizadas para o lançamento de resíduo líquido direto sobre o solo, 

permitindo sua infiltração, como mostrado nas Figuras 44 e 45. 

 

Figura 44 – Registro fotográfico de vala 
aberta para infiltração de resíduos – área 
externa do galpão. 

 

Figura 45 – Registro fotográfico de vala 
aberta para infiltração de resíduos – área 
no interior do galpão. 

 
Fonte: Banco de Dados - Autor 
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A CETESB divulgou no DOE14 de 24 de novembro de 2016, como 

referência de qualidade para fins de prevenção ou intervenção em função das 

concentrações de substâncias poluidoras, a lista com os “Valores Orientadores 

para Solo e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo” referente à DD nº 

256/2016/E. 

O documento relaciona uma lista com 85 substâncias com os Valores 

de Intervenção – VI que estabelecem concentrações de substâncias acima das 

quais existem riscos potenciais diretos ou indiretos à saúde humana. 

Com base na lista foram definidos os parâmetros a serem analisados 

no processo de investigação. 

Os parâmetros analisados foram: 

− Compostos Orgânicos Voláteis; 

− Compostos Orgânicos Semivoláteis; 

− Bifenilas Policloradas (PBC); 

− Série de Metais. 

No processo de amostragem de solo foram realizadas quatro 

sondagens mecanizadas por meio de cravação contínua de hastes utilizando 

método Dual Tube apresentado na Figura 46, no qual ocorre revestimento do 

furo durante a perfuração e as amostras são obtidas por meio de revestimento 

plástico interno a haste metálica (liner), conforme mostrado na Figura 47. 

A seleção das amostras para realização das análises químicas foi 

definida com base nos resultados das medições em campo de COV mostrado 

na Figura 48, e nas características das camadas de solo quanto à textura 

apresentado na Figura 49. 

As amostras de solo foram coletadas até profundidade de 5,00 metros 

de forma segmentada (estratificada), o que permitiu avaliar suas características 

ao longo desse perfil. 

                                            
14 Diário Oficial do Estado – DOE, Publicado no Caderno Executivo I (Poder Executivo, Seção 
I), edição n°126 (219) do dia 24/11/2016 Páginas: 55 e 56. 
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A amostragem de águas subterrâneas foi realizada pelo método screen 

point, condição em que a amostra é coletada durante a execução da 

sondagem, sem que ocorra a instalação de poço de monitoramento. 

As amostras de águas subterrâneas foram coletadas com auxilio de 

bomba peristáltica à profundidade acerca de 5,0 metros, conforme apresentado 

na Figura 50. 

As amostras de água foram identificadas, submetidas à preservação, e 

mantidas sob temperatura refrigerada (gelo) até processamento no 

laboratório15 da CETESB, conforme apresentado na Figura 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Condições definidas de acordo com Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras - 
Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos (CETESB, 2011). 
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Figura 46 – Registro fotográfico do 
processo de sondagem – Dual Tube. 

 

Figura 47 – Registro fotográfico das 
amostras estratificadas de solo - liners. 

 
Figura 48 – Registro fotográfico das 
medições dos vapores de COV. 

 

Figura 49 – Registro fotográfico da seleção 
das amostras de solo. 

 
Figura 50 – Registro fotográfico da 
amostragem de água subterrânea - 
screen point. 

 
 

Figura 51  – Registro fotográfico da 
frascaria das amostras de água. 
 

 
Fonte: Banco de Dados - Autor 

 

O processo de investigação confirmatória foi encerrado com os 

resultados analíticos, concluindo que a área se encontra contaminada, o que 

levou a CETESB incluir em seu rol de Áreas Contaminadas sob Investigação – 

ACI.  
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Os galpões onde estiveram armazenados os resíduos perigosos 

encontram-se atualmente (abril de 2018) vazios e suas estruturas, fragilizadas 

e contaminadas, permanecem oferecendo risco à vizinhança, e a área de 

Brownfields continua sob o risco de sofrer nova invasão. 

 

7.2.4 INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA – RESULTADOS ANALÍTICOS 

O Decreto Estadual nº 59.263/2013 estabelece no seu Artigo 16 “Caso 

sejam detectadas concentrações acima dos valores de intervenção durante a 

realização do monitoramento preventivo da qualidade do solo e das águas 

subterrâneas, a área será classificada como Área Contaminada sob 

Investigação (ACI), ficando sujeito ao cumprimento das ações previstas no 

Capitulo III”. 

A CETESB realizou na área cinco sondagens (P-1, P-2, P-3, P-4 e P-5) 

que variaram de 1,0 a 5,0 metros de profundidade. 

O objetivo foi avaliar as concentrações de compostos orgânicos 

voláteis (COV), compostos orgânicos semivoláteis (COSV), bifenilas 

policloradas (PCBs) e metais em amostras de solo e de águas subterrâneas. 

Para efeito de discussão dos resultados analíticos optou-se por 

escolher o ponto de amostragem P-2 (descrito na Tabela 16), por se tratar do 

ponto onde foram detectadas maiores concentrações dentre as demais 

sondagens. 

Os resultados analíticos encontram-se anexados ao final deste trabalho 

(ANEXO F). 

Referente às análises inorgânicas, a Tabela 17 apresenta os resultados 

analíticos de metais nas amostras de solo no ponto de amostragem P-2. 
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Tabela 17 – Resultados das análises de metais realizadas nas amostras de solo (base 
seca) no ponto de amostragem P-2. 

Parâmetros Unidade 
Ponto de Amostragem P-2 

(Profundidade) 
Valor de 

Intervenção - VI 
1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 

Bário Total mgBa kg-1 12,7 16,7 75,8 211 849 1300 mgBa kg-1 

Chumbo Total mgPb kg-1 24,9 17,2 23,6 21,7 43,1 240 mgPb kg-1 

Cobalto Total mgCo kg-1 <3,00 <3,00 8,67 10,1 29,4 65 mgCo kg-1 

Cobre Total mgCu kg-1 75,6 21,5 12 10 32,7 2100 mgCu kg-1 

Cromo Total mgCr kg-1 <5,00 <5,00 12,5 20,6 91,7 300 mgCr kg-1 

Níquel Total mgNi kg-1 <5,00 <5,00 6,19 8,06 46,7 480 mgNi kg-1 

Zinco Total mgZn kg-1 6,49 8,3 52,1 57,2 175 7000 mgZn kg-1 

Fonte: Laboratório/CETESB 

 

Os resultados das análises de metais realizadas no solo no ponto de 

amostragem P-2 não apresentaram resultados acima do valor de intervenção 

definido pela CETESB. 

A Tabela 18 apresenta os resultados analíticos de metais para as 

amostras de águas subterrâneas no ponto de amostragem P-2. 

 

Tabela 18 – Resultados das análises de metais realizadas nas amostras de águas 
subterrâneas no ponto de amostragem P-2. 

Parâmetros Unidade 
Ponto de Amostragem P-2 

5,0 m 

Valor de 

Intervenção - VI 

Bário Total mgBa L-1 0,45  700 mgBa L-1 

Cobalto Total mgCo L-1 0,05 70 mgCo L-1 

Cobre Total mgCu L-1 0,01 2000 mgCu L-1 

Cromo Total mgCr L-1 0,05 50 mgCr L-1 

Níquel Total mgNi L-1 0,02 70 mgNi L-1 

Zinco Total mgZn L-1 0,05 1800 mgZn L-1 

Fonte: Laboratório/CETESB 

 

Os resultados das análises de metais realizadas nas amostras de 

águas subterrâneas no ponto amostragem P-2 também não apresentaram 



97 
 

resultados acima do valor de intervenção definido pela CETESB. 

A Tabela 19 apresenta os resultados analíticos dos compostos 

orgânicos voláteis e semivoláteis para as amostras de solo no ponto de 

amostragem P-2. 

 

Tabela 19 – Resultados das análises de compostos orgânicos realizadas nas amostras 
de solo (base seca) no ponto de amostragem P-2. 

Parâmetros Unidade 
Ponto de Amostragem P-2 

(Profundidade) 
Valor de 

Intervenção - 
VI 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 

Cloreto de Metileno µg kg-1 9510 143000 396000 85700 <20,0 400 µg kg-1 

Estireno µg kg-1 1250 1100 1900 <20,0 <20,0 60000 µg kg-1 

Etilbenzeno µg kg-1 598 8700 49800 363 <20,0 600 µg kg-1 

m, p-Xileno µg kg-1 2360 13500 75200 572 <20,0 3200 µg kg-1 

o-Xileno µg kg-1 2050 3910 20500 261 <10,0 3200 µg kg-1 

Tolueno µg kg-1 2830 63900 13600 255 <20,0 14000 µg kg-1 

Benzeno µg kg-1 <10,0 1910 <10,0 <10,0 <10,0 80 µg kg-1 

Clorofórmio µg kg-1 <20,0 4210 4720 601 <20,0 800 µg kg-1 

Bis(2-etilexil)Ftalato µg kg-1 1160 1740 <500 <500 <500 250000 µg kg-1 

Fonte: Laboratório/CETESB 

 

Conforme destacado na Tabela 19, os resultados analíticos apontam 

concentrações superiores aos valores de intervenção definidos pela CETESB 

para os seguintes compostos: cloreto de metileno em 4 profundidades; 

etilbenzeno, m, p-xileno, o-Xileno e clorofórmio em 2 profundidades; tolueno e 

benzeno em uma profundidade; todos no ponto de amostragem P-2. 

Os hidrocarbonetos aromáticos voláteis como benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e o, m, p-xilenos (BTEXs), aparecem nas amostras de solo em 

concentrações elevadas, acima dos valores de intervenção. O benzeno, 

segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) classifica o 

produto como cancerígeno humano (Grupo 1) (CETESB, 2018). 
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O cloreto de metileno (diclorometano), composto que apresenta alto 

grau de toxicidade, classificado pela Agência Internacional de Pesquisa em 

Câncer (IARC) como provável cancerígeno humano (Grupo 2 A) aparece no 

ponto de amostragem P-2, na matriz solo, quase que em todo perfil (CETESB, 

2018). 

O clorofórmio, também classificado pela IARC como possível 

cancerígeno humano (Grupo 2 B), também se encontra presente nas amostras 

de solo em concentrações acima dos valores de intervenção. (CETESB, 2018). 

A Tabela 20 apresenta os resultados analíticos dos compostos 

orgânicos voláteis e semivoláteis para as amostras de águas subterrâneas no 

ponto de amostragem P-2. 

 

Tabela 20 – Resultados das análises de compostos orgânicos realizadas nas 
amostras de águas subterrâneas no ponto de amostragem P-2. 

Parâmetros Unidade 
Ponto de Amostragem P-2 

5,00 m 

Valor de 

Intervenção - VI 

Cloreto de Metileno µg L-1 9770  20 µg L-1 

Clorofórmio µg L-1 92,7 300 µg L-1 

Etilbenzeno µg L-1 11,1 300 µg L-1 

m, p-Xileno µg L-1 18 500 µg L-1 

o-Xileno µg L-1 6,43 500 µg L-1 

Tolueno µg L-1 13,4 700 µg L-1 

Dibutil Ftalato µg L-1 13,2 600 µg L-1 

Fonte: Laboratório/CETESB 

 

O cloreto de metileno, resultado destacado na Tabela 20, está presente 

na amostra de água subterrânea com concentração que chega a quase 500 

vezes maior que o valor de intervenção. 

Segundo a Agency for Toxic Substances and Disease Registry - 

ATSDR o composto pode afetar os sistemas cardiovasculares, hepáticos, 

neurológicos (ATSDR, 2011). 
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Nas Figuras 52 a 58 são apresentados os resultados das 

concentrações de benzeno, tolueno, o, m, p-xileno, etilbenzeno, clorofórmio e 

cloreto de metila nas amostras de solo, em diferentes profundidades, onde é 

possível observar os pontos que se encontram acima do valor de intervenção 

(VI). 

 

Figura 52 – Concentração de benzeno ao longo do perfil do solo no ponto P-2. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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Figura 53 – Concentração de tolueno ao longo do perfil do solo no ponto P-2. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Figura 54 – Concentração de etilbenzeno ao longo do perfil do solo no ponto P-2. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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Figura 55 – Concentração de m,p-xileno ao longo do perfil do solo no ponto P-2. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Figura 56 – Concentração de o-xileno ao longo do perfil do solo no ponto P-2. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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Figura 57 – Concentração de clorofórmio ao longo do perfil do solo no ponto P-2. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Figura 58 – Concentração de cloreto de metila ao longo do perfil do solo no ponto P-2. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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O Decreto Estadual nº 59.263/2013 estabelece no seu Artigo 16 “Caso 

sejam detectadas concentrações acima dos Valores de Intervenção - VI 

durante a realização do monitoramento preventivo da qualidade do solo e das 

águas subterrâneas, a área será classificada como Área Contaminada sob 

Investigação (ACI), ficando sujeita ao cumprimento das ações previstas no 

Capitulo III” (SÃO PAULO, 2013). 

Com base nos dados a CETESB encaminhou Informação Técnica ao 

MPSP/GAEMA – Ministério Público do Estado de São Paulo/Grupo de Atuação 

Especial de Defesa do Meio Ambiente, acerca dos resultados analíticos e 

concluiu: 

Os resultados verificados podem ser indicativos de um cenário menos 

crítico do que o esperado, tendo em vista a condição observada no 

local antes da remoção dos resíduos. Entretanto, a decisão sobre a 

necessidade de adoção de medidas necessárias à remediação da 

área deverá ser amparada em dados decorrentes da realização de 

uma investigação detalhada da área e a realização de avaliação de 

risco (CETESB, 2017b). 

Concomitante à informação técnica foi encaminhado ofício à massa 

falida da indústria informando dos resultados analíticos declarando a área 

como sendo contaminada e estabelecendo prazo para que apresentasse 

estudo de investigação detalhada e análise de risco, sob a pena da aplicação 

de sansões prevista na lei. 

Com base no diagnóstico do estudo de caso, nos resultados e nas 

ações de monitoramento e de gestão com todos os atores envolvidos, foi 

elaborada proposta de protocolo de atuação descrita no próximo item.  
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8 PROTOCOLO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA REMOÇÃO 

DE RESÍDUOS PERIGOSOS ARMAZENADOS EM ÁREAS DE 

BROWNFIELDS. 

8.1  ESCOPO 

Quando um empreendimento industrial, com elevado potencial 

poluidor, é desativado ou mesmo abandonado, a preocupação por parte das 

autoridades volta-se ao passivo ambiental que este possa ter deixado. 

É fato que, em muitos desses casos, antes mesmo da confirmação da 

existência de passivo ambiental é possível encontrar resíduos estocados 

nesses locais que devam ser, visando o controle do risco na proteção da saúde 

da população e do meio ambiente, removidos e destinados o mais breve 

possível. 

A proposta de protocolo a ser apresentada neste trabalho não tem a 

mínima intenção de padronizar o atendimento, mas sim criar um modelo de 

referência na ação emergencial com sequência lógica, de modo a nortear os 

atores durante os trabalhos. 

Deve-se considerar que esse tipo de ocorrência prevê a participação 

do Estado atuando em várias frentes, como os setores da saúde, da segurança 

pública e do meio ambiente, o que faz necessário estabelecer um caráter 

integrador entre os órgãos atuantes. 

O protocolo apresenta uma abordagem corretiva prevendo “adoção, de 

forma planejada e sistemática, de medidas visando remediar um problema, 

após identificação e diagnóstico” (SÁNCHEZ, 2001), e consequentemente 

evitar uma série de ações desarticuladas. 
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8.2 PROTOCOLO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL  

8.2.1 APLICAÇÃO 

Este protocolo aplica-se ao atendimento emergencial visando à 

remoção e destinação de resíduos perigosos armazenados em áreas de 

Brownfields, podendo ser utilizado por instituições públicas ou privadas. 

 

8.2.2 OBJETIVO 

O objetivo é apresentar os procedimentos técnicos e práticos de forma 

sistematizada destacando as etapas de desenvolvimento, bem como 

apresentar os recursos humanos e materiais necessários nos atendimentos 

emergenciais envolvendo armazenamento de resíduos perigosos em 

Brownfields. 

 

8.2.3 ETAPAS DO ATENDIMENTO 

A emergência química envolvendo resíduos perigosos em áreas de 

Brownfields demanda a participação de várias instituições governamentais e da 

iniciativa privada com atribuições distintas e conhecimento técnico específico. 

Independente do conhecimento de cada órgão ou instituição é 

importante que os trabalhos sejam realizados sob a coordenação da defesa 

civil ou de outro órgão ligado ao sistema e que as equipes envolvidas no 

atendimento conheçam a função de cada instituição participante (GOUVEIA, 

2004). 

As instituições governamentais que habitualmente atuam nesse cenário 

são: Órgão Ambiental, Prefeituras, Defesa Civil, Setor Saúde, Corpo de 

Bombeiros e Polícia Militar/Guarda Municipal. 

As ações emergenciais envolvendo Brownfields, cujo objetivo é o 

controle dos riscos, se desenvolvem basicamente em quatro etapas. São elas: 
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avaliação, planejamento, remoção e destinação dos resíduos, e limpeza 

superficial. 

O documento irá abordar as etapas de atendimento de forma 

apresentar as instituições envolvidas, os requisitos mínimos (recursos humanos 

e materiais) necessários e os procedimentos técnicos a serem adotados 

durante o desenvolvimento de cada etapa, tendo como modelo o fluxograma 

apresentado na Figura 59. 

 

Figura 59 - Fluxograma das etapas do protocolo de atuação. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

O protocolo partirá do pressuposto de que todos os órgãos 

participantes foram acionados para intervir em conjunto no atendimento 

emergencial. 
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8.2.3.1 AVALIAÇÃO 

• Coleta e análise das informações 

O manual de atendimento a emergências da CETESB define que a 

avaliação é um processo de coleta e análise das informações sobre as 

condições do local da emergência, com a finalidade de dimensionar a 

gravidade do evento e fornecer subsídios para o planejamento das ações a 

serem adotadas. 

As equipes envolvidas, designadas à avaliação e intervenção nas 

emergências químicas, devem estar capacitadas e possuir recursos materiais 

apropriados, tais como equipamentos portáteis de detecção e equipamentos de 

proteção individual (VASCONCELLOS et al., 2014). 

Cabe ao órgão ambiental realizar a etapa de avaliação em áreas de 

Brownfields com armazenamento de resíduos perigosos, objetivando nortear as 

demais equipes quanto aos riscos instalados no local, bem como diagnosticar, 

mesmo que preliminarmente, a extensão dos possíveis danos ocasionados ao 

meio ambiente e ás pessoas. 

• Monitoramento dos riscos 

VASCONCELLOS et al., (2014) orienta que a avaliação inicial, nesses 

casos, deva considerar o monitoramento dos resíduos químicos armazenados, 

tanto no estado líquido quanto no estado sólido, uma vez que esses podem 

apresentar como principais perigos a corrosividade, a inflamabilidade, a 

emanação de compostos orgânicos voláteis (vapores tóxicos) e apresentar 

reatividade com água.  

O objetivo é identificar possível presença de gases e vapores tóxicos 

e/ou inflamáveis e estimar os riscos a que possam estar expostas a população 

circunvizinha e o meio ambiente. 

O monitoramento dos riscos no local de armazenamento dos resíduos 

e nas áreas adjacentes deve avaliar na atmosfera concentrações de: 
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1. Gases e vapores inflamáveis; 

2. Concentração de oxigênio; 

3. Compostos orgânicos voláteis (gases/vapores tóxicos); 

4. Produtos específicos, quando conhecidos. 

 

Os parâmetros 1 e 2 são requisitos mínimos necessários para se obter 

a avaliação inicial do cenário, especialmente se as medições forem realizadas 

em espaços confinados (GOUVEIA, 2004). 

O monitoramento, além de delimitar o perímetro de exposição com 

base nas concentrações detectadas, permite classificar os resíduos de acordo 

com a legislação vigente, o que deve confirmar se os produtos armazenados 

pertencem à classe 1 – resíduo perigoso (Norma 10.004/2004 da ABNT). 

Os equipamentos portáteis de detecção que poderão ser utilizados na 

avaliação dos gases e vapores dependerão da capacidade e estrutura da 

equipe de atendimento. Os principais equipamentos comumente utilizados são: 

− Indicador de oxigênio; 

− Indicador de gás inflamável; 

− Fotoionizador; 

− Medidor de pH. 

Os equipamentos são considerados indispensáveis no processo de 

monitoramento dos riscos durante situações emergenciais, razão pela qual 

devem apresentar resultados que ofereçam confiabilidade às equipes. 

É importante que a equipe de avaliação responsável pelo 

monitoramento esteja familiarizada com os equipamentos e que possua 

capacidade para interpretar os resultados apresentados, pois na maioria dos 

casos os resíduos armazenados são misturas de substâncias e não o produto 

puro, situação que pode ocasionar diversas interferências (GOUVEIA, 2015). 

Cuidado especial com o pleno funcionamento desses equipamentos 

(manutenção e calibração) são procedimentos imprescindíveis para assegurar 
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perfeitas condições de uso e, consequentemente, garantir a segurança das 

equipes de avaliação. 

A utilização de EPIs em cenários que apresentem riscos de toxicidade 

e inflamabilidade visa manter a integridade física das equipes durante o 

procedimento de avaliação. 

Áreas de Brownfields contendo resíduos perigosos armazenados em 

espaços confinados, por exemplo, propiciam a concentração de vapores 

tóxicos e inflamáveis com potencial suficiente para provocar danos irreversíveis 

à saúde, ou mesmo levar a óbito. 

A Tabela 21 apresenta os níveis de proteção mais adequados a serem 

utilizados nos procedimentos de avaliação dos Brownfields contendo resíduos 

perigosos. 

 

Tabela 21 – Níveis de proteção química destinados às equipes de avaliação em área 
de Brownfields contendo resíduos perigosos. 

Nível de 
proteção 

Características Roupa de proteção Proteção 
respiratória 

Nível A 
Máxima proteção 

cutânea e 
respiratória. 

Traje de encapsulamento 
completo, luvas resistentes a 
produtos químicos, interna e 
externa e botas resistentes a 

produtos químicos. 

SCBA16 com 
pressão positiva 
interno a roupa. 

Nível B 

Máxima proteção 
respiratória e 

menor proteção 
cutânea. 

Traje não encapsulado, luvas e 
botas resistentes a produtos 

químicos. 

SCBA com 
pressão positiva 
externo a roupa. 

Nivel C 
Mínima proteção 

cutânea e 
respiratória. 

Traje não encapsulado, luvas e 
botas resistentes a produtos 

químicos. 

Máscara com 
filtro combinado. 

Fonte: VASCONCELLOS et al. (2014) 

 

A avaliação inicial deve considerar o completo desconhecimento das 

características dos resíduos armazenados, dos perigos intrínsecos e os riscos 

que estes possam oferecer, o que pressupõe a adoção do nível máximo de 

                                            
16 SCBA – Self Contained Breathing Apparatus ou Equipamento Autônomo de Respiração. 
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proteção aos técnicos quando da primeira intervenção (VASCONCELLOS et 

al., 2014). 

Os níveis de concentração obtidos no monitoramento inicial devem 

servir de referência às demais equipes na definição dos EPIs a serem 

utilizados nas etapas seguintes, incluído os trabalhos de remoção dos 

resíduos. 

As Figuras 60, 61 e 62 apresentam as configurações dos níveis de 

proteção que podem ser utilizadas nos trabalhos de avaliação apresentados na 

Tabela 21. 

 

Figura 60 – Nível A de 
proteção. 

 

Figura 61 – Nível B de 
proteção. 

Figura 62 – Nível C de 
proteção. 

Fonte: CETESB (2015) 

 

O processo de avaliação, além de considerar os aspectos relacionados 

aos riscos associados aos resíduos e sua classificação, deve estimar a 

quantidade de material armazenado na área. 

O inventário do material armazenado na área de Brownfields, mesmo 

que estimado, é fundamental, pois se trata de informação necessária à 

elaboração do plano de intervenção visando à remoção e destinação dos 

resíduos.  
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• Identificação dos responsáveis 

Outro aspecto a ser observado, durante os procedimentos de 

avaliação, é a busca “in loco” de evidências que possibilitem identificar os 

responsáveis pela deposição dos resíduos nas instalações do Brownfields. 

De acordo com o Decreto Estadual nº 59.263/2013, são considerados 

responsáveis legais e solidários pela prevenção de uma área contaminada: o 

causador da contaminação e seus sucessores; o proprietário da área; o 

superficiário; o detentor da posse efetiva; quem dela se beneficiar direta ou 

indiretamente. 

São comuns áreas de Brownfields possuir o registro imobiliário em 

situação irregular, dificultando a identificação do responsável pelo imóvel.  

Dessa forma, qualquer informação que auxilie na identificação do 

responsável legal ou solidário deverá valer para subsidiar as ações por parte 

dos órgãos governamentais na adoção das providências necessárias para elidir 

o perigo. 

Informações disponíveis em rótulos ou etiquetas, material de 

propaganda, documentos como nota fiscal, dentre outros, podem contribuir na 

identificação do responsável, a quem os órgãos deverão exigir a aplicação das 

ações cabíveis ao controle dos riscos. 

Obstante a possibilidade de identificação do responsável, cabe ao 

poder público, conforme prevê a lei, adotar as providências no que tange a 

remoção e destinação dos resíduos com vistas à proteção da população e ao 

meio ambiente. 

 

8.2.3.2 PLANEJAMENTO 

Segundo GOW e KAY (1988) abud GOUVEIA (2004) o planejamento 

consiste em “prever as etapas a serem executadas, bem como a sequência 

lógica que deve ser seguida, a execução dos procedimentos técnicos 
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adequados e o exato dimensionamento dos recursos necessários”. 

VASCONCELLOS et al. (2014) define que o planejamento detalhado 

deva ser desenvolvido por um grupo multidisciplinar.  

O grupo deve ser constituído pelos órgãos governamentais 

participantes, pelo responsável legal e responsável técnico. 

O responsável técnico deve ser designado pelo responsável legal, 

normalmente com a contratação de empresa especializada no gerenciamento 

de resíduos ou mesmo disponibilizar de equipe própria, que será incumbida em 

apresentar o plano de intervenção a ser submetido à aprovação dos órgãos 

governamentais. 

 O plano de intervenção deve prever todas as ações a serem 

desencadeadas durante os trabalhos, detalhando cada etapa e respectivas 

atividades, analisar os riscos inerentes a cada ponto vulnerável diagnosticado e 

propor ações a fim de minimizar ou neutralizar possíveis acidentes durante o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Todos os procedimentos que garantam a remoção dos resíduos e sua 

destinação de forma adequada e segura são de responsabilidade daquele 

identificado como responsável legal ou solidário, cabendo aos órgãos 

governamentais à coordenação e tomada de decisão. 

A responsabilidade inclui providenciar recursos humanos e matérias 

em quantidades suficientes a atender a demanda. 

Na etapa de planejamento é importante que todos os órgãos 

envolvidos, prefeitura, defesa civil, órgão ambiental, setor de saúde, corpo de 

bombeiros, polícia militar/guarda municipal possam participar e contribuir com 

as propostas de intervenção. 

O plano deve prever minimamente os seguintes aspectos: 
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• Avaliação dos riscos 

O plano de intervenção a ser apresentado pelo responsável técnico, 

sob orientação das instituições governamentais, deve avaliar as condições de 

riscos no local, objetivando identificar os perigos a que possam estar expostas 

as equipes de intervenção ou mesmo a população do entorno. 

Áreas de Brownfields contendo resíduos perigosos armazenados 

podem oferecer riscos mecânicos, físicos, químicos e biológicos, os quais 

devem ser identificados. 

A possibilidade de incêndio ou mesmo explosão em áreas que 

armazenam produtos perigosos com características de inflamabilidade é 

passível de ocorrer. 

Diante dessa probabilidade, avalia-se essa situação conjuntamente 

com um representante do corpo de bombeiros da unidade mais próxima do 

local, para que o órgão possa planejar uma ação em o caso de situação 

adversa. 

A seguir a Tabela 22 apresenta os pontos vulneráveis a serem 

observados pelo responsável técnico durante o processo de avaliação dos 

riscos na área de Brownfields. 
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Tabela 22 – Pontos vulneráveis a serem observados durante a avalição de risco nos 
perímetros das instalações do Brownfields. 

Pontos vulneráveis Objetivo Observação 

Condições de acesso ao 
local. 

Avaliar viabilidade de entrada e 
saída de caminhões e maquinário 
pesado. 

Avaliação conjunta 
com órgão de defesa 
civil. 

Condições de 
armazenamento dos 
resíduos. 

Prever recursos mais adequados 
para remoção dos recipientes 
contentores (caminhão munck, 
empilhadeira, retroescavadeira). 

Avaliação conjunta 
com órgão ambiental e 
defesa civil. 

Condições estruturais 
das instalações. 

Resguardar a seguranças das 
equipes de trabalho. 

Avaliação conjunta 
com órgão de defesa 
civil. 

Concentração de 
vapores tóxicos e/ou 
inflamáveis no interior 
das instalações e áreas 
externas. 

Definição dos EPIs a serem 
utilizados durante o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

Avaliação conjunta 
com órgão ambiental. 

Presença de população 
próxima às instalações. 

Proteção à segurança e saúde da 
população vizinha. 

Avaliação conjunta 
com órgão de saúde. 

Presença de animais de 
criação no perímetro das 
instalações. 

Proteção à saúde dos animais. 
Avaliação conjunta 
com órgão de saúde – 
zoonose. 

Proximidade com corpo 
hídrico. 

Proteção do compartimento 
ambiental. 

Avaliação conjunta 
com órgão ambiental. 

Condições de segurança 
no local. 

Resguardar a segurança das 
instalações, evitando invasão 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos. 

Avaliação conjunta 
com prefeitura local e 
órgãos de polícia. 

Possibilidade de 
ocorrência de 
incêndio/explosão. 

Resguardar a segurança da 
equipe operacional e população 
circunvizinha 

Avaliação conjunta 
com o corpo de 
bombeiros. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

Uma vez identificados os pontos vulneráveis e os riscos associados, o 

responsável técnico deverá propor medidas para minimização ou mitigação, 

sendo que as medidas propostas devem ser avaliadas pelos órgãos 

governamentais. 
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• Comunicação de risco 

Segundo VASCONCELLOS et al., (2014) a rapidez e a qualidade da 

informação e da comunicação com a comunidade do entorno são fundamentais 

para o bom desempenho das ações de resposta às emergências.  

As ações de resposta envolvendo armazenamento de resíduos em 

Brownfields exige movimentação no interior de suas instalações visando à 

remoção do material, o que pode ocasionar emanação de vapores na 

atmosfera provocando incomodo e inquietude na população circunvizinha. 

A abertura de canal de comunicação com a comunidade é processo 

importante, pois tem como objetivo principal informar, acalmar, orientar e 

esclarecer a população moradora no entorno da área quanto aos trabalhos a 

serem desenvolvidos. 

Essa comunicação, como qualquer outra ação preventiva a ser adotada 

visando proteger a segurança e saúde da população diretamente afetada, 

deverá ser executada por intermédio de ação de Defesa Civil (GOUVEIA, 

2004). 

Ainda segundo (GOUVEIA, 2004), em se tratando de emergência 

envolvendo resíduos perigosos, as informações a serem prestadas à 

comunidade devem estar apoiadas em critérios técnicos subsidiados a partir da 

avaliação ambiental realizado pela agencia ambiental ou outro órgão 

competente.  

A participação do setor de saúde é fundamental nesse processo 

orientando a população de como proceder em casos de situações adversas 

que possam oferecer prejuízo à saúde daqueles que vivem no entorno das 

instalações. 

Cabe também ao setor saúde manter informada a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) mais próxima às instalações, que possa prestar auxílio à 

população e aos membros das equipes de trabalho em casos adversos. 

É importante que o plano defina o recurso de comunicação com a 
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comunidade, podendo esta ser falada ou escrita, direta com a comunidade ou 

por meio do representante comunitário. 

 

Os informes à comunidade têm por objetivo: 

− esclarecer quanto à operação de remoção de resíduos; 

− esclarecer quanto à periculosidade dos resíduos: 

− informar o tempo de duração da operação; 

− orientar quanto à sinalização e restrições de acesso; 

− informar quanto à emanação de odores e cheiros; 

− orientar como proceder o morador vizinho às instalações; 

− orientar quanto aos locais de assistência médica no caso de 

intoxicação; 

− informar a UBS designada aos atendimentos de emergência; 

− fornecer número de telefone para dúvidas e informações. 

• Identificação, sinalização, isolamento das áreas de trabalho. 

A identificação e sinalização do local têm por objetivo informar às 

equipes de intervenção e a população no entorno quanto às áreas restritas à 

circulação de pessoas autorizadas e veículos (VASCONCELLOS et al., 2014). 

O plano de intervenção deve definir, preferencialmente em planta 

baixa, a localização das áreas de trabalho denominadas zona quente, zona 

morna e zona fria, bem como as vias de acesso de caminhões e maquinário 

pesado. 

Lembrar que as áreas de trabalho devem ser delimitadas com base no 

monitoramento de risco realizado com o auxílio dos detectores portáteis de 

gases/vapores pelo órgão ambiental ou outro órgão competente. 

Como sugestão a zona quente, local onde serão realizados os 

trabalhos de remoção dos resíduos perigosos, poderá ser identificada com fitas 

vermelhas. 
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A zona morna, onde ocorrerá a manipulação, expedição e 

carregamento dos resíduos, poderá ser identificada com fitas amarelas, e a 

zona fria, considerada como área de acesso ao local e destinada a área de 

refeição e descanso, poderá ser identificada com fita verde.  

A área identificada como zona morna (área de expedição) deverá 

receber os tambores e demais recipientes para serem manipulados, 

identificados e embarcados nos caminhões para seguir à empresa responsável 

pela destinação final. 

Além de impedir o acesso de curiosos nas áreas restritas, a 

identificação, sinalização e isolamento visam minimizar a movimentação dentro 

das instalações do Brownfields evitando a ampliação da contaminação além 

daquela já comprometida com o armazenamento dos resíduos perigosos. 

• Recursos humanos e materiais 

O plano de intervenção deverá planejar os recursos humanos, e 

materiais adequados em quantidades suficientes para atender a demanda.  

O plano deve prever a substituição ou manutenção imediata de 

qualquer equipamento evitando a paralização dos trabalhos, não permitindo 

que esses reparos sejam realizados nas dependências do Brownfields por 

questões de segurança. 

O responsável técnico deverá selecionar profissionais treinados para 

compor a equipe que irá atuar na zona quente, que possuam minimamente 

conhecimentos sobre: 

− Prevenção de acidentes (NR-01); 

− Equipamento de proteção individual (NR-6); 

− Combate a incêndio e plano de atendimento à emergência (NR-23). 

− Manuseio de produtos perigosos (NR-26);  

A comprovação dos treinamentos deverá ser feito por meio de 

certificados emitidos por empresas qualificadas. 
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Segundo (CAMISASSA, 2015), 

As normas regulamentadoras são de observância obrigatória pelas 

empresas privadas, pelas empresas públicas e por todos os órgãos 

públicos (administração direta e indireta, dos Poderes Legislativo e 

Judiciário) que possuam empregados contratados e regidos pela 

CLT. O empregador (empresa ou órgão) ficará sujeito à autuação, 

pelo Auditor Fiscal do Trabalho (AFT), em caso de não cumprimento 

das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do 

trabalho. 

A Tabela 23 apresenta a relação dos recursos materiais e humanos 

minimamente necessários para o desenvolvimento dos trabalhos de remoção e 

destinação dos resíduos, bem como a limpeza final da área. 

Deve-se ressaltar que o quantitativo de recursos dependerá do 

inventário de resíduo a ser removido e do tempo definido para finalização dos 

trabalhos. 

O material aqui descrito não inclui aqueles utilizados pelos demais 

órgãos participantes quando da avaliação inicial do Brownfields, como os 

equipamentos de detecção e roupas de proteção química. 
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Tabela 23 - Recursos materiais e humanos minimamente necessários à remoção de 
resíduos em áreas de Brownfields. 

Recursos Destinação 

Caminhão munck Remoção dos recipientes 

Caminhão caçamba Transporte dos recipientes 

Caminhão vácuo Remoção de resíduo líquido 

Caminhão basculante ou caçamba Transporte do resíduo e solo 

Retroescavadeira Movimentação do solo contaminado 

Empilhadeira Movimentação dos recipientes 

Cinta de nylon Içamento de tambores 

Roupa de PEAD17 (Nível C) EPI para as equipes 

Máscara panorama - filtro combinado EPI para as equipes 

Capacetes e protetores auriculares EPI para as equipes 

Pares de botas de PVC18 EPI para as equipes 

Pares de luvas nitrílicas EPI para as equipes 

Reservatório com água Descontaminação geral 

Sacos tipo big-bags (1000 litros) Ensaque de sólido contaminado 

Lona plástica de PEAD – grande Proteção do solo e do caminhão 

Ferramentas gerais Manipulação dos recipientes 

Pás e enxadas Trabalhos diversos 

Pallets de madeira ou plástico Acondicionamento dos recipientes 

Refeição e água Infraestrutura destinada às equipes 

Banheiro químico Infraestrutura destinada às equipes 

Mão-de-obra 

1 Coordenador 

1 Motorista de caminhão 

1 Operador de empilhadeira 

1 Operador de retroescavadeira 

2 Ajudantes gerais 

1 Segurança local 

Recurso humano minimamente 

necessário ao desenvolvimento dos 

trabalhos de remoção e destinação final 

dos resíduos perigosos 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 

                                            
17 PEAD – Polietileno de Alta Densidade 
18 PVC – Polyvinyl Chloride (Policloreto de Vinila) 
Disponível em: https://www.tigre.com.br/infraestrutura/agua/tubo-pead 
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• Equipe operacional – fluxograma 

O responsável técnico deverá fazer constar do plano de intervenção 

lista/fluxograma contendo o nome e a identificação dos profissionais envolvidos 

informando a função/atribuição, número de documento de identificação e 

telefone de contato. 

.A lista/fluxograma deverá ser atualizada à medida que estes forem, 

por qualquer que seja o motivo, sendo substituídos ou agregados e deve ser de 

fácil acesso assegurando a rápida identificação do membro da equipe em caso 

de acidentes. 

O responsável técnico deve manter, durante o período de 

desenvolvimento dos trabalhos, segurança local, controle de acesso de 

pessoas e o registro diário das atividades e ocorrências, mantendo disponível 

para consulta de todos os envolvidos, principalmente aos órgãos 

governamentais. 

 

8.2.3.3 REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

O início dos trabalhos de remoção dos resíduos perigosos deve ocorrer 

somente quando todos os recursos estiverem assegurados, a população 

devidamente informada e orientada, os membros das equipes envolvidas 

cientes dos procedimentos que serão adotados e estar de posse de todos os 

documentos e manifestos exigidos por lei no transporte e destinação dos 

resíduos. 

A data de início deve ser acordada entre os envolvidos, prefeitura, 

defesa civil, órgão ambiental, órgão de saúde, corpo de bombeiros, órgãos de 

polícia, responsável legal e a empresa contratada na pessoa do responsável 

técnico. 

É importante que os órgãos governamentais estejam presentes no local 

no primeiro dia quando do início dos trabalhos, pois ajustes nos procedimentos 

iniciais visando à segurança das equipes é inevitável, o que reforça o 
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envolvimento de todos fazendo considerações no âmbito de suas 

responsabilidades. 

• Movimentação e identificação das embalagens. 

A depender das condições do armazenamento das embalagens 

contendo resíduos perigosos na área de Brownfields, os procedimentos iniciais 

de movimentação requerem extremo cuidado. 

Esta é a fase em que o responsável técnico, juntamente com seus 

operadores de máquina e auxiliares, define os procedimentos mais adequados 

de operação, momento em que os riscos são mais acentuados. 

O monitoramento dos riscos nessa fase é importante, pois com as 

primeiras movimentações as concentrações de vapores tóxicos e inflamáveis, 

que estiverem presentes, podem aumentar oferecendo excessivo risco aos 

operadores. 

O monitoramento das concentrações de compostos orgânicos voláteis 

(COV) e vapores inflamáveis (LII) devem ser realizados com maior frequência 

nos primeiros dias, podendo diminuir com o decorrer dos trabalhos. 

Por questões de segurança a movimentação do maquinário utilizado na 

remoção dos tambores e demais recipientes na área de Brownfields deve ser 

realizada por número mínimo suficiente de trabalhadores, o que reduz a 

probabilidade de ocorrência de acidentes. 

Uma vez removidos do local de armazenamento, as embalagens 

devem ser encaminhadas ao espaço previamente definido como zona morna 

ou “área de expedição”. 

Atentar para que a via de trânsito entre a zona quente, onde se 

encontram as embalagens armazenadas, e a zona morna, local destinado à 

área de expedição, deva estar em condições para o deslocamento de 

maquinário pesado, tal como empilhadeiras ou caminhão-munck. 

A área de expedição deve ser um local reservado para o manuseio dos 

recipientes, suficientemente espaçoso o bastante para proceder a sua 
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segregação, avaliação das condições, preparo e acondicionamento (pallets), 

identificação, e o registro fotográfico, e ao final efetuar o embarque nos 

caminhões para o transporte. 

Durante o preparo das embalagens (tambores e demais recipientes) 

para embarque, considerar a disposição das mesmas sobre pallets de madeira 

ou plástico. Essa prática facilita a disposição dos recipientes no interior da 

caçamba dos caminhões, permitindo o transporte de maior quantidade de 

resíduos e com maior segurança. 

Na necessidade de transferência de produto por falta de integridade 

dos recipientes ou mesmo visando o acondicionamento dos resíduos em 

embalagens que estejam de acordo com a legislação, o procedimento deve ser 

realizado com extremo cuidado utilizando sempre equipamento compatível 

(bomba de transferência) e intrinsicamente seguro (à prova de explosão), no 

caso de produtos inflamáveis. 

De outra forma a transferência poderá ser realizada desde que produto 

não ofereça risco de inflamabilidade e que esta condição seja comprovada por 

meio do monitoramento do Limite Inferior de Inflamabilidade (LII). 

O armazenamento clandestino de resíduos perigosos normalmente 

mantem estocado produtos com características diversas e geralmente 

desconhecidas, o que impede que esses produtos sejam colocados em contato 

entre si. 

A mistura entre produtos ou resíduos perigosos incompatíveis entre si 

pode provocar reações violentas ou exotérmicas, sendo o produto dessas 

reações sempre de maior toxicidade. 

Em alguns casos a reação não ocorre de imediato, podendo surgir 

durante o transporte, fato este que poderá oferecer problemas ao transportador 

com relação às questões legais que regulamentam o transporte de produtos 

perigosos. 

Atentar para que as embalagens utilizadas no envase dos resíduos 

perigosos estejam de acordo com as disposições da Portaria nº 204/1997 - 
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Ministério dos Transportes e com a Resolução nº 5232/2016 da ANTT. 

Uma vez devidamente envasados, as embalagens contendo resíduos 

devem ser identificadas em conformidade com a Resolução nº 5232/2016, 

podendo seguir como sugere a CETESB no próprio corpo do CADRI: 

“Caso os resíduos sejam acondicionados em tambores ou similares, 

identifica-los com a fixação, em sua face externa, de única etiqueta ou rótulo 

(ANEXO G) com as seguintes informações”: 

− Designação ONU 

− Código Identificação NBR 10.004 

− Denominação/Caracterização 

− Gerador 

− Destinatário 

− Resíduo Perigoso: A legislação ambiental proíbe a destinação 
inadequada. Caso encontrada avise imediatamente a Polícia, Defesa 
Civil, ou o Órgão Estadual de Controle Ambiental. 

− Cuidado: Este recipiente contém resíduos perigosos. Manusear com 
cuidado. Risco à vida. 

 

Devidamente acondicionados, identificados e preparados para o 

embarque, as embalagens devem ser fotografadas para compor o relatório final 

a ser apresentado aos órgãos competentes. 

• Embarque e transporte dos resíduos  

O registro de inventário do material gerado durante os trabalhos de 

remoção das embalagens é fundamental para garantir a rastreabilidade dos 

resíduos e manter evidências que comprovem a adequada condução das 

etapas do processo (NOGUEIRA, 2016). 

O devido controle dos registros, além de garantir segurança quanto à 

rastreabilidade, gera informações necessárias ao preenchimento do Manifesto 

para Transporte de Resíduos (MTR). 

O MTR é o documento emitido pelo responsável legal em que se 

registram as informações sobre os resíduos perigosos transportados, tais 
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como: quantidades e tipos de resíduos, dados do gerador, da transportadora e 

do destinatário final. 

Outro aspecto importante é manter o dimensionamento diário dos lotes 

de resíduos a serem transportados, pois essa prática facilita e otimiza os 

trabalhos dos operadores envolvidos, além de atender à exigência do órgão 

ambiental em manter o dimensionamento dessa carga compatível com a 

capacidade de armazenamento da empresa destinatária. 

O tempo decorrido para remoção, acondicionamento e embarque da 

carga deve ser ajustado ao número de viagens/dia, considerando o tempo 

necessário de trajeto entre a área de Brownfields e a empresa destinatária 

responsável pela disposição do resíduo. 

O estabelecimento desse sincronismo proporciona ajustes mais 

adequados nas operações, consequentemente agilidade nos trabalhos e 

economia nos custos. 

Em se tratando do transporte de embalagens contendo resíduos 

perigosos, os equipamentos mais adequados a esse fim, considerando ser 

essencial evitar o vazamento de produto durante o trajeto, são os caminhões 

tipo caçamba “roll on”. 

 Dada sua conformação, esse modelo de caminhão permite o avanço 

de empilhadeiras no interior da caçamba possibilitando melhor ajuste da carga, 

consequentemente o transporte de maiores volumes. 

Para garantir a estanqueidade e não permitir o vazamento do produto 

durante o percurso deve-se forrar a caçamba do caminhão com lona plástica 

resistente e impermeável fabricada em PEAD, antes do embarque dos 

recipientes, e ao final proceder a cobertura da carga. 

O responsável legal, quando da designação ou contratação de 

empresa transportadora, deve lembrar que sua responsabilidade perdura até o 

instante do depósito dos resíduos perigosos nos locais específicos para 

destinação. 
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Portanto, é fundamental atentar-se aos seguintes quesitos: 

− contratar somente empresa especializada ou transportadora apta, e 

que tenham veículos compatíveis com o estado físico e o tipo de 

embalagem dos resíduos a serem destinados de modo a garantir a 

integridade e estanqueidade das embalagens e evitar o espalhamento 

dos resíduos durante o transporte; 

− acondicionar os resíduos em tambores, contêineres ou recipientes em 

geral construídos com material compatível com os mesmos, com 

características e propriedades que garantam sua integridade e 

estanqueidade (Resolução nº 5232/2016 da ANTT); 

− apresentar a carga para transporte devidamente embalada, rotulada e 

acompanhada da ficha de emergência, dos envelopes para o 

transporte, placas de simbologia de risco, além dos demais 

documentos previstos em lei; 

− descriminar em nota fiscal, conforme orientação da CETESB, os 

resíduos classificados como perigosos; 

− exigir que seja efetuada a limpeza dos equipamentos de transporte em 

local devidamente aprovado pela CETESB (normalmente nas 

instalações da empresa destinatária final); 

− exigir que o transporte seja efetuado por pessoas treinadas caso 

ocorram acidentes (curso MOPP) e que disponham de EPIs 

adequados; 

− providenciar para o transporte da carga, o envelope para o transporte e 

a ficha de emergência (ANEXOS H e I), sejam elaborados de acordo 

com a NBR-7503 da ABNT;  

− caso os resíduos sejam acondicionados em tambores ou similares, 

identifica-los com a fixação, em sua face externa, de único rótulo ou 

etiqueta. 

O momento que antecede o embarque dos resíduos, o responsável 

legal deverá portar os documentos obrigatórios exigidos por lei (ficha de 

emergência, envelope para o transporte, nota fiscal), bem como as 
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autorizações (CADRI) e manifestos (MTR) necessários para envio dos resíduos 

aos locais específicos de destinação. 

O responsável legal deverá manter relatório final completo da gestão 

dos resíduos, contendo informações como o balanço de massa (pesagem da 

carga) rastreado desde sua origem até sua destinação final acompanhado de 

documentos comprobatórios. 

• Destinação final 

O método de destinação final dos resíduos que seja ambientalmente 

adequado (incineração, co-processamento, aterro ou qualquer outro método de 

disposição estabelecido com base nas suas características) deve ser definido 

antecipadamente em acordo com o órgão ambiental. 

 O responsável legal deve certificar-se de que a empresa responsável 

pelo processo de disposição final seja apta e que seja licenciada pelo órgão 

ambiental. 

O responsável técnico deve manter o plano de operação e logístico em 

acordo com a empresa responsável pela destinação final dos resíduos 

atentando para os aspectos mais importantes: 

− Identificação e rastreabilidade das embalagens; 

− Recursos para retirada do local e a forma de carregamento; 

− Definição do melhor tipo de equipamento; 

− Check list para liberação do carregamento; 

− Carregamento para unidade de preparação e/ou unidade de 

processamento; 

− Pesagem da carga; 

− Acondicionamento da carga; 

− Questões de segurança; 

− Horários e itinerários. 
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Quando do recebimento do resíduo pela empresa responsável pela 

destinação final, o responsável legal deverá solicitar a emissão do Certificado 

de Destinação Final (CDF). 

O CDF é o documento que evidencia que o responsável legal manteve 

o devido cuidado com a destinação final dos resíduos. Trata-se de um 

certificado emitido pelo destinatário atestando o recebimento do resíduo em 

sua unidade para o devido preparo e processamento fechando, dessa forma, a 

rastreabilidade do resíduo (ANEXO I). 

O certificado é um documento importante também como prova nas 

auditorias de atendimento ou manutenção da certificação ISO  14001 - Sistema 

de Gestão Ambiental.  

 

8.2.3.4 LIMPEZA SUPERFICIAL DA ÁREA 

• Definição do processo de limpeza 

O processo de limpeza superficial do Brownfields visa à remoção do 

resíduo descartado diretamente sobre solo de forma a atenuar os impactos 

provocados. 

A atividade de limpeza deve ser escolhida em função da dimensão da 

área a ser limpa e da quantidade de solo contaminado a ser removido, e deve 

ser posta em prática com critério evitando a remoção de solo em excesso que, 

consequentemente, será destinado para tratamento como resíduo da classe 1 

– perigoso. 

A limpeza pode ser feita de modo manual ou utilizando maquinário 

pesado, como retroescavadeira. Sugere-se remover a camada de solo 

superficial até a profundidade onde for possível visualizar o ponto em que o 

resíduo infiltrou.  

Dependendo das condições do solo (baixa ou alta umidade) poderá ser 

acondicionado em “big-bags” com capacidade de 1000 L, ou carregado direto 
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no caminhão caçamba para seguir o tratamento semelhante ao designado para 

os resíduos. 
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9  CONCLUSÕES 

Os resultados demostrados neste estudo apresentaram evidências, e 

ações de planejamento, plano de intervenção e de execução necessárias para 

realizar uma intervenção com base em um estudo de caso envolvendo um 

Brownfields específico.  

Permitiram demostrar a importância da avaliação das intervenções 

corretivas realizadas nas emergências químicas envolvendo os Brownfields, 

quais os principais atores envolvidos, as fases e o processo de planejamento e 

execução técnica, possibilitando estabelecer uma proposta de protocolo de 

atuação.  

Como ferramenta de gestão, aplicada neste estudo, foi estabelecido, 

com base no Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL) e do Sistema de 

Informações de Emergências Químicas (SIEQ) da CETESB - Agência 

Ambiental do Estado de São Paulo, um mapa da distribuição espacial da 

ocorrência e abundância das indústrias desativadas e as emergências 

atendidas, ambas sobrepostas à camada dos principais rios da região 

metropolitana. Essa ferramenta auxilia na visualização do banco de dados, 

facilita o fluxo de informações e posteriormente poder agregar informações nos 

diversos segmentos da sociedade. 

O estudo de caso apresentado nesse trabalho abordou e demostrou 

toda complexidade do desenvolvimento de ações para enfrentar áreas 

Brownfields no Estado de São Paulo, principalmente com grandes quantidades 

de resíduos químicos armazenados e/ou dispostos diretamente no solo. 

Destaca-se a importância dos resultados qualitativos e das ações das áreas da 

saúde e meio ambiente, e dos resultados analíticos da investigação 

confirmatória. 

O estudo abordou uma área de aproximadamente 23.000 m2, cercada 

por vegetação nativa e área urbana, localizada na macrometrópole de São 

Paulo, munícipio de Arujá. O tempo total dispendido para as ações foi de 

aproximadamente 19 meses, entre reuniões, identificação de responsáveis e 

empresas envolvidas, definição de ações, diagnostico, remoção e destinação 
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adequada dos resíduos, limpeza do local e investigação confirmatória. 

Foram gastos, entre as etapas de remoção dos resíduos, limpeza do 

terreno e envio para co-processamento em cimenteira R$ 891.762,00, rateados 

entre as 26 empresas participantes.  

Cerca de 9 famílias, 30 pessoas, moravam em condições insalubres no 

local, e que até o presente momento (julho/18), aguardam definição por parte 

do Ministério Público quanto ao destino dos moradores. 

A investigação confirmatória, que envolveu a realização de análises 

laboratoriais, apresentou resultados que confirmaram a contaminação em 

algumas amostras de águas subterrâneas e parte das amostras de solo da 

área de estudo acima dos valores de intervenção definidos pela CETESB. 

Os resultados foram apresentados ao Ministério Público sustentado por 

parecer técnico que recomenda a adoção de medidas necessárias à 

remediação da área, que passou a fazer parte da lista de áreas contaminadas 

da CETESB, amparada em dados decorrentes de investigação detalhada e da 

realização de avaliação de risco. 
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ANEXO A – Certificado de Destruição Térmica (CDT) 
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ANEXO B – Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental 
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ANEXO C – Folheto informativo à população (frente) 
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ANEXO C – Folheto informativo à população (verso) 
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ANEXO D – Manifesto para Transporte de Resíduos (MTR) 
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ANEXO E – Certificado de capacitação 
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ANEXO F – Resultados analíticos 

 

Aluminio 
Total

Arsênio 
Total

Bário Total Boro Total
Chumbo 

Total
Cobalto 

Total
Cobre Total

Cromo 
Total

Estrôncio 
Total

Ferro Total
Manganês 

Total
Níquel 
Total

Vanádio 
Total

Zinco Total Umidade

mg Al.kg-1 mg Ar.kg-1 mg Ba.kg-1 mg B.kg-1 mg Pb.kg-1 mg Co.kg-1 mg Cu.kg-1 mg Cr.kg-1 mg Sr.kg-1 mg Fe.kg-1 mg Mn.kg-1 mg Ni.kg-1 mg V.kg-1 mg Zn.kg-1 %

Ponto 01 - 3 m 29719 <5,00 313 23,9 29,5 24,8 20,1 77,9 <10,0 49813 624 34,3 46,2 103 19

Ponto 01 - 4 m 38420 <5,00 769 19 34 23,2 18,3 62,6 <10,0 50639 664 30 48,1 117 20

Ponto 01 - 5 m 22031 <5,00 320 11,7 26,4 16,7 8,05 82,3 <10,0 40976 508 43,1 52,5 91,6 18

Ponto 02 - 1 m 18882 <5,00 12,7 5,62 24,9 <3,00 75,6 <5,00 <10,0 1273 3,21 <5,00 14,9 6,49 17

Ponto 02 - 2 m 20121 <5,00 16,7 <5,00 17,2 <3,00 21,5 <5,00 <10,0 1102 4 <5,00 <0,10 8,3 21

Ponto 02 - 3 m 12916 <5,00 75,8 15,3 23,6 8,67 12 12,5 <10,0 25574 220 6,19 22,5 52,1 24

Ponto 02 - 4 m 13214 <5,00 211 14,8 21,7 10,1 10 20,6 <10,0 25196 270 8,06 29,3 57,2 21

Ponto 02 - 5 m 46273 <5,00 849 71,6 43,1 29,4 32,7 91,7 13,9 82102 850 46,7 104 175 21

Ponto 03 - 1 m 22611 <5,00 22,7 <5,00 29,1 <3,00 <5,00 13,6 <10,0 20808 55,5 <5,00 49,3 6,57 16

Ponto 03 - 2 m 14760 <5,00 14,4 <5,00 15,3 <3,00 <5,00 8,8 <10,0 8121 12 <5,00 25 3,11 18

Ponto 03 - 3 m 4537 <5,00 43,8 <5,00 14,7 <3,00 <5,00 <5,00 <10,0 4376 33,3 <5,00 <10,0 25,4 26

Ponto 03 - 4 m 4006 <5,00 54,6 <5,00 16,5 <3,00 <5,00 <5,00 <10,0 4995 22 <5,00 <10,0 23 16

Ponto 03 - 5 m 3885 <5,00 58,6 <5,00 <14,0 <3,00 <5,00 <5,00 <10,0 5158 27,5 <5,00 <10,0 19 15

Ponto 04 - 1 m 38037 <5,00 17,7 <5,00 39,9 <3,00 <5,00 16,4 <10,0 31713 12,3 <5,00 49,1 3,88 18

Ponto 04 - 2 m 15932 <5,00 21,8 <5,00 14,2 <3,00 <5,00 <5,00 <10,0 6834 9,45 <5,00 27,7 <2,00 11

Ponto 04 - 3 m 6007 <5,00 47,5 <5,00 <14,0 3,06 <5,00 <5,00 <10,0 18490 23,5 <5,00 29,3 5,98 18

Ponto 04 - 4 m 6401 6,72 56,6 <5,00 15,6 7,46 <5,00 <5,00 <10,0 24128 80,2 <5,00 <10,0 32,5 15

Ponto 04 - 5 m 6997 <5,00 89,8 <5,00 15,8 4,47 <5,00 <5,00 <10,0 18781 121 <5,00 <10,0 26,6 13

Resultados das análises de metais realizadas nas amostras de águas subterrâneas, conforme descrito na Tabela 16

Alumínio 
Total

Bário Total
Cobalto 

Total
Cobre 
Total

Cromo 
Total

Estrôncio 
Total

Ferro Total
Manganês 

Total
Níquel 
Total

Zinco Total

mg Al.L-1 mg Ba.L-1 mg Co.L-1 mg Cu.L-1 mg Cr.L-1 mg Sr.L-1 mg Fe.L-1 mg Mn.L-1 mg Ni.L-1 mg Zn.L-1

Ponto 02 - 5 m 15,9 0,45 0,05 0,01 0,05 0,14 13,4 1,68 0,02 0,05

Ponto 04 - 5 m 3,74 0,32 0,03 <0,01 0,04 0,13 5,76 0,46 <0,02 0,02

Ponto 05 - 5 m 9,19 0,11 <0,02 <0,01 <0,02 0,04 9,27 0,13 <0,02 0,06

Pontos (Solo) 
Profundidade

Pontos (Água Bruta) 
Profundidade 

Resultados das análises de metais realizadas nas amostras de solo (base seca), conforme descrito na Tabela 16
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Bis(2-
etilexil)Ftalato

Cloreto de 
Metileno

Estireno Etilbenzeno m, p-Xileno o-Xileno Tolueno Benzeno Clorofórmio Fenantreno Pireno Antraceno
Benzo (a) 
Antraceno

Benzo (a) 
Pireno

Criseno Fenantreno Fluoreno

µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1 µg.kg-1

Ponto 01 - 3 m <500  <20,0  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0  <20,0  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 01 - 4 m 2390  <20,0  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0  <20,0  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 01 - 5 m  <500  <20,0  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0  <20,0  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 02 - 1 m 1160 9510 1250 598 2360 2050 2830  <10,0  <20,0  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 02 - 2 m 1740 143000 1100 8700 13500 3910 63900 1910 4210  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 02 - 3 m  <500 396000 1900 49800 75200 20500 13600  <10,0 4720  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 02 - 4 m  <500 85700  <20,0 363 572 261 255  <10,0 601  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 02 - 5 m  <500  <20,0  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0 <20,0  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 03 - 1 m 1730 4600  <20,0  <20,0 201  <10,0 365  <10,0 4200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 03 - 2 m 5080 30600  <20,0 187 345  <10,0 1100  <10,0 39900 699 229  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 03 - 3 m 3340 118000  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0 71100  <200 1180 448 417 252 455 2520 438

Ponto 03 - 4 m  <500 12100  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0 5480  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 03 - 5 m  <500 <20,0  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0  <20,0  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 04 - 1 m  <500 1020  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0 2190  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 04 - 2 m 2040 12500  <20,0 1250 2260 1370 1620  <10,0 60000  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 04 - 3 m  <500 98,6  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0 256  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 04 - 4 m  <500  <20,0  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0  <20,0  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Ponto 04 - 5 m  <500  <20,0  <20,0  <20,0  <20,0  <10,0  <20,0  <10,0  <20,0  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200  <200

Resultados das análises de compostos orgânicos realizadas nas amostras de águas subterrâneas, conforme descrito na Tabela 16

Bromofórmio 
Cloreto de 
Metileno

Clorofórmio Etilbenzeno m, p-Xileno o-Xileno Tolueno Dibutil Ftalato 1,2,4 Trimetilbenzeno Naftaleno

µg.L-1 µg.L-1 µg.L-1 µg.L-1 µg.L-1 µg.L-1 µg.L-1 µg.L-1 µg.L-1 µg.L-1

Ponto 02 - 5 m 10 9770 92,7 11,1 18 6,43 13,4 13,2 <2,50 <2,00

Ponto 04 - 5 m <10,0 <2,50 <2,50 <2,50 <5,00 <2,50 <2,00 <5,00 7 15,1

Ponto 05 - 5 m <10,0 <2,50 <2,50 <2,50 <5,00 <2,50 <2,00 <5,00 <2,50 <2,00

Pontos (Solo) 
Profundidade

Pontos (Água 
Bruta) 

Profundidade

Resultados das análises de compostos orgânicos realizadas nas amostras de solo (base seca), conforme descrito na Tabela 16
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ANEXO G – Etiqueta/rótulo informativo 
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ANEXO H – Ficha de emergência 
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ANEXO I – Envelope para o transporte  
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ANEXO J – Certificado de Destinação Final (CDF) 

 

 


