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RESUMO
O processo de reutilização de áreas contaminadas ou mudança de uso do solo,
na região metropolitana de São Paulo, está cada vez mais difundido tanto pelas
exigências e cobranças dos órgãos ambientais, municipais e estaduais, quanto pelos
empreendedores que não querem comprometer a construção de seu empreendimento
pela existência de um passivo ambiental.
A responsabilização solidária para remediar um terreno contaminado faz com que os
empreendedores se antecipem às exigências dos órgãos ambientais e contratem
empresas de consultoria ambiental para realizarem estudos de eventuais passivos
ambientais presentes na área em que pretendem instalar seus empreendimentos.
O objetivo desse trabalho é identificar quem são os principais agentes, públicos ou
privados, responsáveis pela reutilização de terrenos com potencial de contaminação.
Dessa forma, foram consultados os contratos celebrados com a Prefeitura e o Estado
de São Paulo publicados nos respectivos diários oficiais e também pesquisas
realizadas com as principais empresas construtoras e incorporadoras constantes na
lista de construção civil da Bolsa de Valores de São Paulo a fim de quantificar e
mensurar os número de terrenos investigados e os recursos financeiros aportados.
Apesar do cadastro de áreas contaminadas e reabilitadas no Estado de São Paulo,
de dezembro de 2015, apresentar um total de 5.376 registros, e o município de São
Paulo cerca de 485 áreas contaminadas em Janeiro de 2017, os resultados da
pesquisa mostram que entre os anos de 2005 e 2015, diversos órgãos da Prefeitura
de São Paulo, investiram cerca de R$ 16 milhões em 77 projetos. Destaque para a
COHAB-SP que foi responsável por 42 contratos assinados com valor aproximado de
R$ 10 milhões. Já no Estado de São Paulo foram investidos cerca de R$ 27 milhões
em 70 projetos. Destaque para a CDHU que em 10 contratos assinados investiu R$ 5
milhões.
No entanto, muitos terrenos não são revitalizados ou remediados devido aos altos
custos envolvidos no processo. Dessa forma, a iniciativa privada prefere implantar
seus empreendimentos imobiliários em terrenos não contaminados ou em locais onde
os custos de remediação sejam baixos e que o projeto imobiliário permaneça lucrativo.
Os terrenos que necessitam de grandes investimentos para serem reutilizados são
“deixados de lado” por não serem interessantes à iniciativa privada e tampouco aos
órgãos públicos que ainda não possuem opções regulamentadas para obtenção de
recursos por meio de fundos ambientais estruturados. E normalmente, esses terrenos
ou imóveis estão localizados em áreas estratégicas, onde já existe uma infraestrutura
de saneamento básico e poderiam ser melhores aproveitados.
Dessa forma, esta pesquisa foi motivada também pelo fato de se constatar essa
lacuna de conhecimento sobre terrenos cuja revitalização é dificultada pelo alto custo
de remediação, também conhecidos como brownfields, e que a iniciativa privada e
mesmo o setor público, nos moldes econômicos atuais, não possui interesse em
reutilizá-los.
Assim sendo, os resultados e discussões busca compreender o quadro atual dessa
situação e, a partir de estudos de casos, avaliar os motivos legais, técnicos e
financeiros que ajudam ou mesmo dificultam a reutilização de áreas contaminadas
e/ou brownfields.
Palavras Chave: brownfields; áreas contaminadas; revitalização; incentivos
econômicos e financeiros; planejamento urbano.

ABSTRACT
Rehabilitation and Reuse of contaminated areas and / or brownfields for housing
purposes in the State of São Paulo

The process of reuse contaminated areas or change land use, in the metropolitan
region of São Paulo, is increasingly more widespread both by the demands and
collections of environmental, municipal and state bodies, as well as by entrepreneurs
who do not want to compromise the construction of their the existence of an
environmental liability.
The accountability of solidarity to remediate a contaminated land makes the
entrepreneurs to anticipate the requirements of the environmental agencies and
contract environmental consulting companies to conduct studies of possible
environmental liabilities present in the area in which they intend to install their ventures.
The objective of this work is to identify who are the main agents, public or private,
responsible for the reuse of land with potential for contamination.
Accordingly, the contracts signed with the City and State of São Paulo published in the
respective official journals were also consulted, as well as surveys carried out with the
main construction companies and developers on the civil construction list of the São
Paulo Stock Exchange in order to quantify and measure the number of land
investigated and the financial resources provided.
In spite of the register of contaminated and rehabilitated areas in the State of São
Paulo, in December 2015, a total of 5.376 records were registered, and the municipality
of São Paulo had about 485 contaminated areas in January 2017, the results of the
survey show that among that between the years of 2005 and 2015, several agencies
of the São Paulo City Hall invested around R$ 16 million in 77 projects. The COHABSP was responsible for 42 contracts signed with an approximate value of R$ 10 million.
In the State of São Paulo, approximately R$ 27 million were invested in 70 projects.
Highlight for the CDHU that in 10 contracts signed invested R$ 5 million.
However, many land is not revitalized or remediated because of the high costs involved
in the process. In this way, the private initiative prefers to implement its real estate
projects on non-contaminated land or in places where remediation costs are low and
the real estate project remains profitable.
Land that requires large investments to be reused is "left out" because it is not
interesting to the private sector, nor is it to public bodies that do not yet have regulated
options for obtaining resources through structured environmental funds. Typically,
these lands or real estate are located in strategic areas where there is already a basic
sanitation infrastructure and could be better used.
Thus, this research was also motivated by the fact that this lack of knowledge about
land whose revitalization is hampered by the high cost of remediation, also known as
brownfields, and that the private initiative and even the public sector, in the current
economic model, has no interest in reusing them.
Therefore, the results and discussions seek to understand the current situation and,
from case studies, to evaluate the legal, technical and financial reasons that help or
even make it difficult to reuse contaminated areas and / or brownfields.
Keywords: brownfields; contaminated areas; revitalization; economic and financial
incentives; urban planning.
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1 INTRODUÇÃO
O déficit habitacional no Brasil, o crescimento econômico e a desvalorização
de antigos terrenos industriais possibilitaram, concomitante à permissão na legislação
para mudança de uso do solo, grandes investimentos para criação de novos
empreendimentos habitacionais, principalmente em terrenos que possuíam algum
potencial de contaminação.
No entanto, apesar de todo cenário favorável, há terrenos onde a iniciativa
privada não possui interesse em mudar o uso do solo, pois o retorno financeiro não é
considerado atraente ou mesmo, o risco a ser assumido para remediar um terreno
contaminado é muito grande, dada a possibilidade do investidor ter que assumir a
responsabilidade legal.
De modo geral, o aumento do número de áreas contaminadas e reabilitadas no
Estado de São Paulo ocorre tanto pela fiscalização e exigências dos órgãos
ambientais municipais e/ou estaduais quanto pelos empreendedores que não querem
comprometer a construção de seu empreendimento pela existência de um passivo
ambiental.
Terrenos que não estavam contaminados ou que apresentam níveis de
contaminação cujo investimento em remediação não impactasse financeiramente no
projeto do setor privado, ou seja, que são altamente rentáveis, foram e estão sendo
alocados recursos para o desenvolvimento imobiliário.
Mas, os terrenos que apresentavam contaminações significativas e/ou não é
possível exigir do proprietário que faça intervenção necessária para diminuir os
potenciais riscos que os contaminantes presentes possam causar à saúde humana
continuavam ou continuam abandonados e/ou sem investimentos.
Os custos de investigação e principalmente remediação de áreas contaminadas
são absorvidos pelos empreendimentos de médio e alto padrão instalados em áreas
valorizadas do município de São Paulo. Porém, o mesmo não acontece na periferia
da cidade, quando se refere principalmente a edificações populares, tais como
aquelas que são projetadas para o programa governamental federal intitulado Minha
Casa Minha Vida.
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Com relação ao setor público, muitas vezes ficam desestimulados em
desapropriar um terreno para fazer investimentos na área de saúde, habitação,
transporte, saneamento, entre outros, devido a possível existência de um passivo
ambiental no terreno e consequente falta de recursos para resolver essa situação,
além da responsabilidade legal que o setor público assumirá ao desapropriar uma
área contaminada.
Dessa forma, a CETESB, responsável legal pelas ações de controle ambiental
no Estado de São Paulo, começou a organizar-se no sentido de dotar a instituição de
estrutura a fim de possibilitar a sua efetiva atuação e encaminhamento de soluções
para esses graves problemas ambientais.
Assim, a revitalização de áreas contaminadas nesses locais, dotados de
infraestrutura e equipamentos públicos, pela iniciativa privada, tendem a ser menor
devido aos altos custos dos terrenos e o acréscimo dos custos para remediação. E
nessa conjuntura, a não revitalização dessas áreas degradadas e/ou contaminadas
provocam descontinuidades no tecido urbano, contribuindo para a desvalorização,
não somente de sua área, mas também para seu entorno.
Diante do contexto apresentado, a presente pesquisa pretende contribuir,
mesmo que de forma indireta, no estabelecimento de parâmetros e critérios para
escolha e priorização do gerenciamento de áreas contaminadas, terrenos, edificações
ou locais a serem investigados com recursos de fundos ambientais como o FEPRAC,
quais sejam:
1) Áreas, terrenos, edificações ou locais onde a população pode estar direta
ou indiretamente em contato com algum contaminante e consequentemente
exposta a algum tipo de risco à sua saúde; mas não é possível exigir do
responsável legal que faça investigação para comprovar ou não a
contaminação;
2) Áreas, terrenos, edificações ou locais cuja revitalização é dificultada pelo
alto custo de remediação e/ ou complexidade para reabilitar o local e a
iniciativa privada, nos moldes econômicos atuais, não possui interesse em
reutilizá-los; e
3) Áreas, terrenos, edificações ou locais com características de Áreas Órfãs
ou Brownfields, abandonadas ou subutilizadas cuja reutilização é dificultada
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pela presença real ou potencial de substâncias perigosas; muitas vezes o
local não está contaminado, mas não há interesse e/ou aporte inicial de
recursos para iniciar o processo de Investigação.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliação do mercado ambiental para reabilitação e reutilização de áreas
contaminadas para fins habitacionais no Estado e Município de São Paulo e identificar
os principais agentes responsáveis, públicos e/ou privados, pela reabilitação e
reutilização de áreas contaminadas.
2.2 Objetivos Específicos
a) Avaliar o setor de áreas contaminadas no Estado e Município de São
Paulo e entender como o aumento do número de áreas contaminadas e
o avanço da legislação sobre o tema tem impactado a reutilização de
terrenos com passivos ambientais;
b) Realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema de gerenciamento de
áreas contaminadas em países da América Latina e México, na Europa
e principalmente nos Estados Unidos que trataram o tema de
Gerenciamento de Áreas Contaminadas ao longo dos últimos 35 anos
com a implantação do Superfund e de outros mecanismos bem como
entender os casos de sucesso e as falhas que precisaram ser sanadas;
c) Identificar e avaliar os contratos celebrados, nos anos de 2005 a 2015,
entre os diversos órgãos da Prefeitura e do Estado de São Paulo com a
iniciativa privada para o gerenciamento de áreas contaminadas bem
como os valores investidos;
d) Identificar e avaliar se as maiores construtoras e incorporadoras, no
Estado de São Paulo, tratam sobre o tema de áreas contaminadas em
seus relatórios de sustentabilidade e se possível obter o número de
terrenos investigados e valores investidos por cada empresa;
e) Avaliar como os Fundos de Recursos Financeiros Ambientais Públicos,
como

por

exemplo

o

FEPRAC,

estão

contribuindo

para

o

desenvolvimento do Gerenciamento de Áreas Contaminados e
identificar quais municípios possuem recursos financeiros por meios de
Fundos para investigar e reabilitar áreas contaminadas.
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3 METODOLOGIA
As informações contidas neste estudo foram obtidas a partir do levantamento
bibliográfico sobre áreas contaminadas e brownfields, legislações vigentes e
experiências no Brasil e no exterior, e desenvolvidas com a seguinte metodologia:
•

Revisão bibliográfica realizada em sites de órgãos ambientais, em
publicações científicas, participação em palestras, cursos, seminários e
entrevistas com especialistas para avaliar como está o segmento de
Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo e bem como obter
informações sobre a quantidade de áreas investigadas, contaminadas e
reabilitadas.

•

Levantamento das principais legislações Nacional e do Estado e
Município de São Paulo relacionadas a reutilização de áreas
contaminadas e os incentivos e experiências brasileiras.

•

Levantamento de informações, nos diários oficiais do Município de São
Paulo e do Estado de São Paulo, dos contratos celebrados entre
diversos órgãos municipais e estaduais com a iniciativa privada por meio
de palavras chaves tais como: avaliação preliminar, investigação
confirmatória, investigação detalhada, remediação e avaliação de risco.
Elaboração das Tabelas presentes no Anexo A e B, com as principais
informações obtidas, tais como: Nome do Órgão contratante, objeto do
contrato, nome do fornecedor, valor do contrato e data de publicação do
contrato.

•

Identificação das principais construtoras e incorporadoras do Brasil,
listadas na categoria “Construção Civil” na Bolsa de Valores de São
Paulo

(BM&FBovespa).

Avaliar

se

possuem

relatórios

de

sustentabilidade ambiental divulgados e se há informações sobre
passivos ambientais e/ou reutilização de áreas contaminadas. Bem
como, se nos relatórios financeiros há informações específicas sobre
investimentos em terrenos com potencial de contaminação. Realizar
entrevistas e enviar questionários a fim de obter informações sobre a
quantidade de áreas investigadas bem como valores investidos.
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•

Entrevistas com especialistas do setor sobre a existência e
funcionamento de Fundos Ambientais para financiamento e gestão de
áreas contaminadas. Identificação de um município no Estado de São
Paulo que utilize recursos de Fundos Ambientais para investigação e
remediação de áreas contaminadas para utilizar como estudo de caso.

O Fluxograma, apresentado, na figura 1 abaixo, sintetiza as etapas de
realização do trabalho.

Figura 1 – Principais atividades e etapas de desenvolvimento da pesquisa
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para atender o objetivo principal deste estudo, que é avaliação do mercado
ambiental para reabilitação e reutilização de áreas contaminadas para fins
habitacionais no Estado e Município de São Paulo realizou-se uma revisão
bibliográfica para compreender melhor a situação do Gerenciamento de Áreas
Contaminadas no Brasil e no mundo assim como informações consistentes que visem
evidenciar quem são os principais responsáveis legais por essas reabilitações.
Dessa forma, a primeira parte deste capítulo está inclusa a revisão bibliográfica
da situação das áreas contaminadas na Cidade e Estado de São Paulo,
principalmente, devido as exigências do órgão ambiental estadual (CETESB).
A segunda parte contém uma revisão bibliográfica da situação de áreas
contaminadas nos países pioneiros nesse assunto como os Estados Unidos e a
Europa. E, para poder avaliar a situação dos países em desenvolvimento,
semelhantes ao Brasil, foi realizado um levantamento das áreas contaminadas nos
países da América Latina e México.
As legislações sobre revitalização de áreas contaminadas também foram
abordadas para avaliar como os quesitos legais influenciam o mercado ambiental
brasileiro de gerenciamento de áreas contaminadas, tanto no Estado de São Paulo
quanto na federação.
Os estudos de caso referente ao setor público, foram realizadas pesquisas dos
contratos firmados entre os diversos órgãos da Prefeitura e do Estado de São Paulo
com a iniciativa privada referente a qualquer processo relativo ao Gerenciamento de
Áreas Contaminadas tais como: Avaliação Ambiental Preliminar, Investigação
Confirmatória, Detalhada, Análise de Risco à Saúde Humana, Plano de Intervenção,
Remediação, entre outros.
Quanto aos estudos de caso referente ao setor privado, realizou-se uma
pesquisa para identificar as principais construtoras e incorporadoras, e em seguida
pesquisar em seus relatórios de sustentabilidade (se houver) alguma informação
sobre construção de empreendimentos em terrenos com algum potencial de
contaminação e/ou em áreas remediadas. Como apenas uma empresa apresentou
poucas informações sobre a situação de seus imóveis em áreas contaminadas, foi
enviado um questionário, via e-mail, para as principais construtora listadas na
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BM&FBovespa a fim de obter informações mais detalhadas que possam subsidiar
esse estudo.
Por fim, realizou-se um levantamento da situação dos fundos ambientais para
remediação de áreas contaminadas e tentar identificar algum exemplo de aplicação
de recursos desses fundos para realizar o adequado gerenciamento de áreas
contaminadas.

4.1 Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo
O Estado de São Paulo apresentou um total de 5.376 registros de Áreas
Contaminadas e Reabilitadas conforme relatório de dezembro de 2015 publicado pela
CETESB (2015a). Em maio de 2002, quando a CETESB divulgou pela primeira vez a
lista, havia sido registrado apenas 255 áreas contaminadas no Estado de São Paulo.
Os postos de combustíveis destacam-se na lista de dezembro de 2015,
conforme pode ser observado na figura 2, com 3.979 registros (74% do total), seguidos
das atividades industriais com 917 (17%), das atividades comerciais com 278 (5%),
das instalações para destinação de resíduos com 156 (3%) e dos casos de acidentes,
agricultura e fonte de contaminação de origem desconhecida com 46 (1%).

Figura 2 – Distribuição de áreas contaminadas por atividade – dezembro de 2015

Fonte: CETESB (2015a).
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Destaca-se a contribuição de 74% do número total de áreas registradas
atribuída aos postos de combustíveis que é resultado do desenvolvimento do
programa de licenciamento que se iniciou em 2001, com a publicação da Resolução
CONAMA Nº 273 de 29 de novembro de 2000.
Ressalta-se ainda que entre julho de 2002 e abril de 2008, a CETESB convocou
cerca de 8.516 postos de combustíveis cadastrados para se adequarem à Resolução
CONAMA 273/2000. E a priorização das convocações foram estabelecidas conforme
informações

cadastrais

referentes

às

características

das

instalações

dos

equipamentos, à proximidade de corpos d’água e à ocupação do entorno, além de
registros de ocorrência de eventos de contaminação do solo ou das águas
subterrâneas (CETESB, 2014).
Conforme observado por BARROS (2011), o gerenciamento de áreas
contaminadas referente a postos de combustíveis se torna relativamente mais fácil,
pois geralmente, os terrenos possuem dimensões menores, o que pode favorecer a
ocorrência de contaminação pontual. Além disso, normalmente, apresentam
contaminantes específicos resultantes da atividade desenvolvida, principalmente,
gasolina e óleo diesel. E as exigências legais da Resolução CONAMA 273/2000
(CONAMA, 2000) para troca de tanques de combustíveis por novos e modernos
modelos (por exemplo com dupla camada), ao longo dos anos, tende a diminuir a essa
atividade como principal fonte de contaminação do solo e água subterrânea.
A figura 3, a seguir, mostra a distribuição das áreas contaminadas e reabilitadas
no Estado de São Paulo, considerando todas as atividades, segundo a classificação
estabelecida no Decreto 59.263, de 5 de junho de 2013.
Figura 3 – Distribuição de áreas contaminadas quanto a classificação - dezembro/2015

Fonte: CETESB (2015a).
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Na figura 3 destaca-se que a soma do número de áreas reabilitadas para uso
declarado (680) e de áreas em processo de monitoramento para encerramento
(1.307), representam 37% das áreas registradas. Também se destaca que o número
de áreas classificadas como reabilitadas para o uso declarado teve um aumento de
21% em relação ao registrado em dezembro de 2014 (563).
Nas áreas que se encontram em remediação, ou nas quais a remediação foi
finalizada, ou seja, em 3.604 áreas, de acordo com o cadastro da CETESB (2015a),
o bombeamento e tratamento, a recuperação de fase livre e a extração multifásica
foram as técnicas mais empregadas no tratamento das águas subterrâneas, enquanto
que a extração de vapores e a remoção de solo/resíduo destacam-se como as
técnicas mais utilizadas para os solos.
Em conjunto ou isoladamente com as medidas de remediação, outros tipos de
intervenções vêm sendo adotadas, como as medidas de controle institucional,
propostas ou implantadas em 2.078 áreas e medidas de controle de engenharia,
propostas ou implantadas em 57 áreas. Também se destaca a adoção de medidas
emergenciais em 1.725 áreas.
Na mesma publicação de CETESB (2015a) foram registradas 680 áreas onde
ocorreu ou está planejada a reutilização de áreas contaminadas. Esta informação é
bastante relevante, pois mostra uma tendência de mudança de uso na ocupação de
áreas desativadas, o que exige um esforço adicional para identificação de problemas
e a adoção de medidas adequadas de remediação ou intervenção que garantam a
saúde pública e a qualidade ambiental, considerando que estas áreas são, via de
regra, destinadas à construção de empreendimentos imobiliários.
A tabela 1 apresenta o resultado dos últimos três relatórios de áreas
contaminadas publicados pela CETESB com a classificação segundo a Lei
13.577/2009 aprovado pelo Decreto 59.263/2013 no Estado de São Paulo. Nesta
tabela é possível observar que as áreas reabilitadas para o Uso Declarado (AR)
aumentou de 425 no ano de 2013 para 680 em 2015 e as áreas em processo de
monitoramento para encerramento (AME) aumentaram de 987 no ano de 2013 para
1.307 em 2015. Portanto, entre os anos de 2013 e 2015, o somatória percentual das
áreas reabilitadas (AR) e as áreas em monitoramento para encerramento (AME)
aumentou de 29,60% para 36,96% das áreas totais cadastradas.
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Tabela 1 – Quantificação e distribuição de áreas contaminadas e reabilitadas publicadas pela
CETESB – 2013, 2014 e 2015.
Distribuição quanto a
classificação
ACI
ACRi
ACRe
AME
AR
ACRu
Total

2013
1.047
724
1.556
987
425
32
4.771

Ano (Publicação CETESB)
%
2014
%
2015
%
21,95%
1.028
19,97%
1.067
19,85%
15,18%
631
12,26%
617
11,48%
32,61%
1.635
31,76%
1.617
30,08%
20,69%
1.204
23,39%
1.307
24,31%
8,91%
563
10,94%
680
12,65%
0,67%
87
1,69%
88
1,64%
100,00%
5.148 100,00%
5.376 100,00%

Legenda: ACI – Área Contaminada sob Investigação; ACRi – Área Contaminada com Risco
Confirmado; ACRe – Área Contaminada em Processo de Remediação; AME – Área em
Processo de Monitoramento para Encerramento; AR – Área Reabilitada para o Uso
Declarado; ACRu – Área Contaminada em Processo de Reutilização.
Fonte: Adaptado de CETESB (2015a).

O equacionamento da questão relativa às áreas contaminadas se dará como
resultado da mobilização de diversos setores da sociedade, cabendo à CETESB, com
a participação efetiva dos órgãos responsáveis pela saúde, recursos hídricos e
planejamento urbano, nos níveis estadual e municipal, o gerenciamento do processo.
Em decorrência dessa mobilização e do gerenciamento adequado, os problemas
atualmente existentes poderão ser solucionados ou mesmo transformados em ações
de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos.
O sucesso de um programa de gerenciamento de áreas contaminadas depende
do engajamento das empresas que apresentam potencial de contaminação, dos
investidores, dos agentes financeiros, das empresas do setor da construção civil, das
empresas de consultoria ambiental, das universidades, do poder público em todos os
níveis (legislativo, executivo e judiciário) e da população em geral.
No Município de São Paulo, a publicação do Relatório de Áreas Contaminadas
do município, de acordo com o Decreto Municipal nº 51.436/2010, que regulamenta a
Lei Municipal nº 15.098/2010, compete à Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente – SVMA.
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Além disso, o relatório deverá ser atualizado trimestralmente e relacionar todas
as áreas públicas e privadas cujos empreendimentos de avaliação e eventual
descontaminação sejam gerenciados pela SVMA.
No Relatório publicado em janeiro de 2017 (SÃO PAULO, 2017) estão
relacionadas um total de 485 áreas contaminadas e reabilitadas, sendo que 26 são
áreas contaminadas públicas e 459 áreas contaminadas particulares.
As áreas contaminadas relacionadas a postos de combustíveis, no Estado de
São Paulo, praticamente foram todas investigadas e pode ser considerada em
processo final de um equacionamento ambiental.
Segundo o Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e
biocombustíveis (ANP, 2016), no final de 2015 cerca de 40.802 postos revendedores
de derivados de petróleo operavam no Brasil.
A tabela 2 apresenta o quantitativo de postos revendedores de combustíveis
automotivos nas cinco regiões brasileiras e nos estados com maior concentração de
postos relativo ao final do ano de 2015.
Tabela 2 – Quantitativo de Postos Revendedores de Combustíveis Automotivos
Quantidade de Postos
Porcentagem (%) em
Revendedores de
relação ao total de postos
Combustíveis
(40.802)
Regiões
Norte
3.093
7,6%
Nordeste
9.807
24,0%
Sudeste
16.170
39,6%
Sul
8.136
19,9%
Centro-Oeste
3.596
8,8%
Total
40.802
100%
Estados com maior concentração de postos
São Paulo
8.960
22,0%
Minas Gerais
4.435
10,9%
Rio Grande do Sul
3.175
7,8%
Paraná
2.869
7,0%
Bahia
2.650
6,5%
Rio de Janeiro
2.121
5,2%

Regiões e Principais
Estados

Fonte: Adaptado de (ANP, 2016).

No entanto, as áreas oriundas de antigos processos industriais ainda possuem
um longo caminho a ser percorrido pois conforme publicação da CETESB (2015a),
apenas 917 áreas, ou 17%, da lista de um total de 5.376 correspondem a terrenos
industriais.
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De acordo com a Confederação Nacional da Indústria – CNI (2014), o setor
industrial possui 137.612 empresas registradas no ano de 2013.
Dessa forma, a quantidade de áreas industriais presentes na lista de áreas
contaminadas da CETESB (2015a) representa apenas 0,66% do total de áreas
industriais registradas em 2013.
É importante ressaltar também que o setor Industrial do Estado de São Paulo
produz o maior PIB industrial do Brasil: R$ 288,6 bilhões, o equivalente a 29,8% da
indústria nacional e emprega 3,7 milhões de trabalhadores, correspondente a 26,1%
do emprego do estado e paga o segundo maior salário industrial médio do país (CNI,
2014). A Tabela 3, a seguir, apresenta a quantidade de funcionários por porte da
indústria bem como a quantidade total de indústria de acordo com sua dimensão.
Os principais setores das indústrias de transformação e extrativa de acordo
com a CNI (2014) são: Alimentos (15,0%), Veículos automotores (12,8%) e Derivados
de petróleo e biocombustíveis (10,7%). Juntos, esses setores representam 38,5% da
indústria de São Paulo.

Tabela 3 – Quantitativo de indústrias por porte e funcionários
Dimensão da
empresa industrial
Micro empresa
Pequena empresa
Média empresa
Grande empresa

Quantidade de
Funcionários
Até 9 empregados
De 10 a 49 empregados
De 50 a 249 empregados
250 ou mais empregados
Total

Porcentagem
(%)
63,9%
27,2%
7,2%
1,7%
100%

Quantidade
87.935
37.430
9.908
2.339
137.612

Fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI (2014).

BARROS (2011) também alertou que ao contrário das áreas contaminadas de
postos de combustíveis, os terrenos de antigas indústrias, quando sujeitas ao
processo de gerenciamento de áreas contaminadas, muito provavelmente, serão as
responsáveis pelo aumento acentuado da relação das áreas contaminadas. Pois,
além desses terrenos apresentarem grandes dimensões, há uma relação mais ampla
de possíveis contaminantes, sendo eles de origem orgânicas e/ou inorgânicas, com
densidade menor ou maior que a água, e portanto, aumentam a complexidade dos
processos de remediação dessas áreas.
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RAMIRES (2008) relata que no âmbito da cooperação entre a SVMA do
município de São Paulo e a CETESB, estabelecido em maio de 2005, com o objetivo
de implementar um sistema integrado para o gerenciamento das áreas contaminadas
no município, a CETESB disponibilizou o Sistema de Fontes de Poluição (SIPOL) com
dados de 36.086 indústrias do município de São Paulo, que foram sendo inseridos o
sistema de dados sobre imóveis (Boletim de Dados Técnicos – BDT), recebendo a
classificação de áreas com potencial de contaminação.

4.2 Aquisição e negociação de áreas com passivo ambiental
O desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ocorreu até o final da
década de 90 e início dos anos 2000, com as construtoras ou empresas de construção
civil adquirindo os terrenos sem realizar os estudos de gerenciamento de áreas
contaminadas e/ou levantavam informações básicas sobre o histórico das áreas. E
muitas vezes o passivo ambiental eram descoberto durante escavação do terreno e
preparação das fundações do empreendimento imobiliário.
Alguns casos emblemáticos também surgiram nessa época como o
Condomínio Residencial Barão e Mauá localizado no Parque São Vicente, no
município de Mauá, onde foi construído 52 torres residenciais em terreno pertencente
à empresa de amortecedores Cofap, o qual havia sido aterrado com resíduos sólidos
industriais, predominantemente areias de fundição. Como não havia controle da área
pelos proprietários, outras substâncias tóxicas, de origem desconhecida, foram ali
sendo depositadas inadequadamente (CETESB, 2013).
Uma explosão ocorreu em abril de 2000, quando estava sendo realizada
manutenção em uma bomba numa das caixas d´água subterrâneas instaladas no
condomínio, vitimando fatalmente um operário. Na ocasião, a CETESB aplicou
penalidade de multa à empresa SQG Empreendimento e Construções Ltda.,
responsável pela construção dos edifícios, e exigiu a adoção de ações de
monitoramento, identificação, caracterização e remediação do solo e águas
subterrâneas. A área foi considerada contaminada por compostos orgânicos e
inorgânicos,

alguns

deles

voláteis,

entre

trimetilbenzeno e decano (CETESB, 2013).

eles

o

benzeno,

clorobenzeno,
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A repercussão negativa provocada por esse terreno fez com que fosse
mobilizado a criação da Câmara Ambiental da Indústria da Construção Civil que
elaborou o “Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis” em 2003
(SILVA et al., 2003). O principal objetivo desse guia, com uma linguagem apropriada
para o público leigo, foi orientar os empreendedores imobiliários, profissionais e
empresas sobre as precauções e os procedimentos a serem adotados antes da
realização de uma transação imobiliária ou do início da implantação de um
empreendimento.
No final dos anos 2000, com a publicação da Decisão de Diretoria nº
103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007, pela CETESB, que dispõe sobre o
procedimento para gerenciamento de áreas contaminadas, as empresas de
incorporação imobiliária começaram a realizar estudos de passivo ambiental antes da
aquisição do terrenos ou assinatura de contratos.
GRIMSKI (2004) considera que os projetos de revitalização de áreas
contaminadas possuem características diferenciadas (uso pretérito, dimensão da
área, antecedentes regionais e econômicos, mercado imobiliário e custos da
intervenção), agrupando-os em três categorias, quanto ao fator econômico.
Os terrenos atraentes ao mercado imobiliário e nos quais não há necessidade
de financiamento, os situados em locais menos interessantes ao mercado e que
podem ser objeto de investimento público e privado e aqueles sem interesse do setor
imobiliário, sendo impossível a sua revitalização sem o aporte financeiro público.
Do mesmo modo, MARKER (2003) afirma que a experiência internacional
mostra que a revitalização dessas áreas depende não somente dos investimentos
privados e da dinâmica do mercado, mas também dos investimentos públicos.
A revitalização das áreas contaminadas pode se basear em instrumentos
tributários e urbanísticos não necessariamente incluídos no Estatuto da Cidade. Para
tanto, exemplos para esses instrumentos podem ser divididos em três tipos:
1) os localizados em terrenos com interesse do mercado imobiliário e
possibilidade de aplicação das parcerias público-privadas;
2) áreas sem interesse do mercado nas quais o poder público deve ser indutor
da intervenção necessária; e
3) locais onde é necessária a aplicação de instrumentos de coerção.
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Do ponto de vista imobiliário, a existência de contaminação pode ser traduzida
como sinônimo de desvalorização e, em muitas situações, a recuperação da área e o
tempo necessário para executá-la podem implicar custos consideráveis e
incompatíveis com aqueles que o mercado requer para ter um investimento rentável
no menor prazo possível (MORINAGA, 2013).
Segundo VASQUES (2006), os brownfields são um recurso e uma
responsabilidade – recurso porque existe uma infraestrutura que pode ser
reaproveitada; e uma responsabilidade por causas dos problemas ambientais.
MOERI e RODRIGUES (2005) há mais de 10 anos escreveram que a
reutilização de áreas contaminadas depende necessariamente de recursos
financeiros e deve ser discutida com a integração entre os diversos agentes do
mercado: empresas, governos, consultorias ambientais e a população.
Um estudo feito por HABERMANN e GOUVEIA (2014) mostra que no município
de São Paulo, as áreas contaminadas do cadastro da CETESB do ano de 2010, estão
localizadas nas regiões que possuem mais infraestrutura urbana, domicílios com
ligação à rede de esgoto e resíduos sólidos coletados. E apesar disso, possuem
menor densidade de domicílios particulares por área, ou seja, apresentam maior
potencial de adensamento habitacional.
Além disso, outro fato importante relatado por HABERMANN e GOUVEIA
(2014), é que os setores censitários com áreas contaminadas possuem população de
rendimento mais elevado, pois esses locais concentram grande parte das
infraestruturas de comércio, lazer e locais de trabalho, tendendo a ser terrenos mais
valorizados e habitados por pessoas de maior poder aquisitivo.
Assim, a revitalização de áreas contaminadas nesses locais, dotados de
infraestrutura e equipamentos públicos, pela iniciativa privada, tendem a ser menor
devido aos altos custos dos terrenos e o acréscimo dos custos para remediação. E
nessa conjuntura, a não revitalização dessas áreas degradadas e/ou contaminadas
provocam descontinuidades no tecido urbano, contribuindo para a desvalorização,
não somente de sua área, mas também para seu entorno.
A aquisição de áreas contaminadas, normalmente, não ocorre com a procura
do empreendedor em áreas críticas ou degradadas, mas sim pelos negócios que são
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apresentadas às empresas por terceiros. A reabilitação das ACs na imensa maioria
dos casos depende da iniciativa privada.
Segundo SPÍNOLA (2011) os principais problemas enfrentados no Brasil para
a revitalização de áreas contaminadas é a ausência de mecanismos para financiar a
remediação quando estas não têm um responsável facilmente identificável. Nestes
casos, é necessário uma presença maior do Estado no financiamento à remediação.
A recomendação de SPÍNOLA (2011) é que possa haver flexibilização da
responsabilidade legal de um possível investidor em uma área contaminada, bem
como a possibilidade de criação de sociedades específicas de remediação quando
existirem áreas contaminadas críticas ou complexas com diversos responsáveis
legais.
GOUVEIA (2015) apresenta a necessidade de obtenção de recursos
financeiros para atendimento dos casos de emergências químicas, principalmente,
relacionadas com o descarte de resíduos sólidos sem a identificação do responsável
legal.

4.2.1 Financiamento bancário para o Gerenciamento de áreas contaminadas
Os Bancos são os principais agentes para financiamento de empreendimentos
imobiliários no Brasil. A Caixa Econômica Federal é responsável pela implementação
dos principais programas do Governo Federal para habitação de interesse social,
saneamento ambiental e infraestrutura urbana.
Assim, foi criado o Projeto Revitalização de Áreas Urbanas Degradadas por
Contaminação – REVITA, que visa estabelecer procedimentos e instrumentos para
gerenciar os riscos inerentes à ocupação de terrenos potencialmente contaminados,
com a CAIXA por meio da Cooperação do Ministério do Meio Ambiente e a Agência
Alemã de Cooperação Técnica (GTZ) (MARKER, 2010).
A primeira edição do “Guia CAIXA: Sustentabilidade Ambiental, Caderno 2 –
Avaliação ambiental de terrenos com potencial de contaminação – Gerenciamento de
riscos em empreendimentos imobiliários” (MARKER, 2010) teve como objetivo o
desenvolvimento de uma metodologia em um procedimento sequencial para
reconhecimento e de avaliação do potencial de contaminação no terreno e no seu
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entorno; fundamentada nos procedimentos e normas da CETESB. E servir de
orientação para os procedimentos de análise de empreendimentos tanto para os
profissionais da CAIXA como para o público externo – empreendedores, construtores,
projetistas e outros que se relacionam com a CAIXA por meio de negócios de
habitação bem como do fomento ao desenvolvimento urbano e ambiental.
Além da publicação do Guia CAIXA em 2010, o estabelecimento de critérios
sociais e ambientais para financiamento de grandes projetos, para análise de
investimentos de longo prazo e para seguros de grandes negócios tem ser tornado
um padrão para bancos e investidores.
Como exemplo, o Banco Santander é um dos pioneiros na adoção de
parâmetros sociais e ambientais na análise de risco para a concessão de crédito e na
aceitação de novos clientes pessoa jurídica. Pois além de minimizar o risco financeiro
do negócio, a análise socioambiental previne que o Banco financie atividades que
desrespeitam legislações ou colocam em risco a saúde pública e o meio ambiente.
No final do ano de 2014, a área de Risco Socioambiental do banco Santander
foi sistematizada para a análise em terrenos contaminados oferecidos como garantias,
principalmente, pois a presença de contaminação ou passivo ambiental afeta
diretamente o valor da garantia oferecida pelo cliente.
A figura 4 ilustra a evolução da análise de garantias entre os anos de 2012 a
2016. Além disso, o banco se estruturou com uma equipe de risco socioambiental com
o apoio de especialistas técnicos a fim de avaliar possíveis contaminações de solo e
água com substâncias tóxicas.
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Figura 4 – Análise de garantias bancárias para empréstimos do Banco Santander

Fonte: Adaptado de MANO et al. (2016).

4.2.2 Parceria Público-Privada (PPP)
A Parceria Público-Privada (PPP) é outra ferramenta muito importante para
revitalização de áreas contaminadas. O exemplo mais difundido é o da Praça Vitor
Civita, realizado entre a Prefeitura de São Paulo e a Editora Abril com o apoio da
Agência

Alemã

de

Cooperação

Internacional

(GIZ),

em

uma

área

de

aproximadamente 16.000 m², localizada na Rua do Sumidouro, no bairro de Pinheiros
no município de São Paulo (SP), onde funcionou um incinerador de resíduos sólidos
no período de 1949 a 1989.
Durante a época de funcionamento do incinerador, em algum momento
algumas quantidades de cinzas, ao invés de serem destinadas para aterro sanitário,
foram depositadas no próprio terreno, em locais diferentes, sendo considerada a fonte
de contaminação para os metais pesados no solo. No interior do incinerador foram
detectadas substâncias dioxinas e furanos, em concentrações acima dos valores
orientadores.
O novo uso da área teve como premissa a preservação da memória histórica
do terreno por meio do reaproveitamento arquitetônico (retrofit) do prédio do
incinerador, permanência das árvores existentes (com remoção das árvores
frutíferas), e da instalação de novos espaços verdes e de eventos para divulgar e
implementar projetos culturais e de sustentabilidade (MARKER, 2013).
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MORINAGA (2013) embora reconheça a importância da PPP para revitalização
de um terreno abandonado e com potencial de contaminação, mesmo que motivada
por uma suposta incapacidade do poder público de arcar com os custos de projetos
semelhantes e que os maiores beneficiados são a população, tem se perdido
oportunidades para realização de projetos integrados e conduzidos por equipes
permanentes da própria Prefeitura. Ainda, informa que poderia ter sido considerada a
possibilidade de se aliar a questão da recuperação do passivo ambiental a um projeto
experimental de pesquisa e remediação a longo prazo, como por exemplo, utilizando
técnicas de fitorremediação da água subterrânea.
Diferentemente da análise circunscrita aos aspectos relacionados ao uso e à
ocupação do solo, que se baseiam em regras claramente fixadas em legislação, o
exame de áreas contaminadas é realizada praticamente caso a caso, devido às
especificidades do problema e ao comportamento próprio da contaminação existente
em cada local. Tal particularidade pode gerar conflitos com os setores de aprovação,
da mesma forma que com os proprietários de imóveis, os empreendedores
imobiliários e, eventualmente, com a própria Administração, quando projetos
prioritários do ponto de vista político estão envolvidos (MORINAGA, 2013).
Outra situação que ainda provoca muita insegurança diz respeito às
contaminações causadas por fontes externas ao lote, muito comum nos casos em que
a pluma de contaminação extrapola os limites do terreno de onde ela se origina.
Assim, o proprietário de um lote vizinho afetado por esta pluma, que tivesse a intenção
de aprovar um projeto de edificação, reforma ou mudança de uso encontraria sérias
dificuldades, visto que a legislação em vigor não prevê esta condição, e a opção neste
caso provavelmente recairia sobre a via judicial, com o objetivo de obrigar o
proprietário ou possuidor do imóvel causador do problema a efetuar a investigação e
a remediação da contaminação, o que poderia demandar alguns anos (MORINAGA,
2013).

4.2.3 Comercialização de Imóveis em terrenos reabilitados para o uso declarado
Um exemplo de processo com áreas com passivo ambiental e que não foi
informado ao comprador refere-se ao empreendimento denominado “Condominium
Parque Clube” com número de Processo 1007657-16.2013.8.26.0100 na 33ª Vara
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Cível cujo morador entrou com processo contra as empresas construtoras Helbor e
Brookfield haja vista que a Helbaaco constitui sociedade de propósito específico (SPE)
para atendimento da lei de incorporação imobiliária, constando com únicas sócias as
outras duas rés, Helbor e Brookfield, salientando que ambas participaram da
incorporação, comercialização e administração do empreendimento.
Em novembro de 2007 um casal comprou em planta uma unidade autônoma
com a Helbaaco e em agosto de 2009 venderam os direitos e obrigações para o autor
da ação. A previsão de entrega dos apartamentos era em outubro de 2010, o qual não
foi respeitado, nem mesmo ultrapassado o prazo de 120 dias em cláusula de
tolerância.
Em maio de 2011 o comprador do apartamento tomou conhecimento que o
empreendimento estava pronto, mas que havia necessidade de aguardar a análise de
documentos pela CETESB e Prefeitura de Guarulhos. Desse modo, descobriu-se que
o empreendimento, com seis torres e 714 apartamentos, foi erigido sobre área
contaminada e que as rés não providenciaram a descontaminação antes de dar início
à construção.
Conforme sentença do juiz, que determinou uma indenização de R$ 120 mil a
um comprador - e outras três de menor valor, a indenização por danos morais é devida
pelo atraso injustificado, bem como pelo desconforto, e preocupação do autor que se
frustrou com as seguidas promessas de entrega, não cumpridas
Segundo a construtora, foi dada a oportunidade de distrato da unidade aos
clientes das duas torres localizadas acima da mancha de contaminação, com a
devolução de todos os valores pagos corrigidos pelo índice do contrato. Os
apartamentos foram entregues no final de maio de 2011 e a entrega de chaves
começou a ser efetuada logo em seguida. O "Habite-se" do empreendimento foi
expedido pela prefeitura de Guarulhos em maio de 2011 e, antes dele, um documento
da CETESB havia liberado o uso residencial do imóvel.
No caso do Condominium Parque Clube, em Guarulhos, os incorporadores
contrataram uma empresa especializada que, após estudos acompanhados pela
CETESB, realizou a injeção de produto remediador nas águas subterrâneas do
terreno. Segundo a incorporadora, um documento da CETESB certificou a conclusão
da remediação e autorizou o uso do empreendimento para fins residenciais. A pedido
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do órgão ambiental, os incorporadores vão manter por dois anos um monitoramento.
Ao final desse período, com base em laudos periódicos, é emitido certificado que
reabilitando o terreno para o uso declarado. A Helbaaco informa que investiu mais de
R$ 10 milhões no processo de remediação do terreno.
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4.3 Brownfields nos Estados Unidos – Superfund
Nos Estados Unidos, as primeiras leis sobre áreas contaminadas ou disposição
de resíduos sólidos e/ou perigosos, foi aprovada pelo congresso em 21 de outubro de
1976 com aprovação do “Resource Conservation and Recovery Act – RCRA” em
resposta à sociedade devido ao aumento excessivo do volume de resíduos municipais
e também industriais, o qual estabeleceu controles dos resíduos perigosos desde a
geração até a disposição final.
Segundo GOUVEIA (2015), a Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos (EPA) denomina o descarte de resíduos como “illegal dumping” que também
é conhecido pelos americanos como “midnight dumping”, uma vez que os resíduos
são normalmente descartados a partir de veículos em áreas abertas ao longo de
rodovias e tarde da noite.
Ainda em 1976, o congresso americano promulga o “Toxic Substances Control
Act – TSCA”, o qual define a EPA como agência de proteção da saúde pública e do
meio ambiente por meio de controle sobre os produtos químicos tóxicos.
Em 1977, um acidente grave, com 6 vítimas fatais e 35 pessoas hospitalizadas,
em Bridgeport, New Jersey, iniciado por uma faísca de um soldador, incendiou uma
instalação de tratamento de resíduos químicos perigosos. Houve relatos que o fogo
consumiu diversos tambores de resíduos e a fumaça preta atingiu centenas de metros
no céu.
Em 1978, o Presidente Carter dos Estados Unidos, declara estado de
emergência a cidade Love Canal no estado de Nova Iorque após o aumento
surpreendente de erupções cutâneas, abortos e malformações congênitas. Assim,
Love Canal chama a opinião pública para os perigos gravíssimos e iminentes da não
regulação da disposição dos resíduos perigosos na comunidade.
Em 1979, comissões da Câmara e do Senado Norte Americano, realizam
audiências extensas sobre os perigos representados por depósitos de resíduos
perigosos e começa a ser pensado a criação do Superfund para lidar com esses
problemas.
Em 1980, resíduos perigosos começam a pegar fogo em uma instalação de
armazenagem de resíduos em Elizabeth, New Jersey, lançando para atmosfera uma
nuvem preta e grossa de fumaça e espalhando cinzas sobre uma área aproximada de
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24 quilômetros e levantando temores de contaminação química generalizada. O fogo
durou cerca de 10 horas até o Estado emitir uma alerta ambiental para o fechamento
de escolas e alertando os moradores a fechar todas as portas e janelas e permanecem
dentro de casa.
Ainda, em 1980, o Congresso aprova “Comprehensive Environmental
Response Compensation and Liability Act” (CERCLA ou popularmente conhecido
como Superfund) que dispõe sobre os perigos de depósitos de resíduos perigosos
abandonados ou sem controle através do desenvolvimento de um programa nacional
para:

respostas

emergenciais;

recebimento

e

análise

das

informações;

responsabilização legal das partes envolvidas; e descontaminação de terrenos.
CERCLA também cria um fundo fiduciário ou Superfund para financiar as respostas
de emergência e descontaminação.
Em 1981, o Superfund responde com sucesso para o terreno “Valley of the
Drums” ou Vale dos Tambores em Kentucky, com a remoção de mais de 4.000
tambores e instalação de medidas de proteção ambiental.
Em 1982 a EPA publica o sistema de classificação de risco (HRS – Hazard
Ranking System), como o principal mecanismo para avaliar os riscos ambientais de
um terreno o qual utiliza um sistema de cálculo numérico baseado nas informações
de investigações preliminares para avaliar os riscos potenciais à saúde humana ou
meio ambiente.
Em 1983, utilizando a HRS, a EPA divulga a primeira lista de prioridades
nacional (NPL – National Priorities List), classificando 406 terrenos nacionalmente
como prioridade para remediação utilizando recursos do Superfund. E somente os
terrenos constantes da lista NPL podem se beneficiar das ações corretivas do
financiamento a longo prazo do Superfund.
Em 1986 o congresso aprovou o Superfund Amendments and Reauthorization
Act (SARA), o qual surgiu da experiência na administração do complexo programa
denominado Superfund durante os seis primeiros anos e fez mudanças importantes e
profundas no programa tais como:
•

Salientou a importância de soluções permanentes e tecnologias de tratamento
inovador na limpeza de locais com resíduos perigosos;
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•

Ações necessárias do Superfund a fim de considerar as normas e
regulamentos ambientais de outros Estados e das Leis Federais;

•

Aumento da participação do Estado em todas as fases do programa Superfund;

•

Aumento do foco nos problemas de saúde humana decorrentes das exposições
a resíduos perigosos;

•

Incentivo para maior participação dos cidadãos na tomada de decisão sobre
como os sites devem ser limpos;

•

Aumento do tamanho do fundo fiduciário para US$ 8,5 bilhões.
O programa SARA adicionou disposições específicas para o CERCLA aplicar

na limpeza ou revitalização dos sítios contaminados em instalações federais. Na
Seção 120 do CERCLA, agências federais são obrigadas a cumprir os procedimentos,
da mesma maneira e na mesma medida como entidades não-governamentais. A
Seção 120 também requer que as agências federais identifique os efeitos da
contaminação no terreno e no entorno da propriedade, compilar as informações sobre
sítios contaminados em instalações federais e inserir as informações na Federal
Agency Hazardous Waste Compliance Docket, e prontamente conduzir Avaliações
Preliminares, Investigações para Remediação e estudos de viabilidade em instalações
federais.
Em 1989, a EPA realiza um estudo de 90 dias para análise da gestão do
programa Superfund. As recomendações resultantes do estudo incluem a
necessidade de centrar-se sobre a aplicação da primeira e fomentar o uso de
tecnologias inovadoras. O estudo é o primeiro de uma série de avaliações pela EPA
para examinar formas de melhorar o Superfund.
Ainda em 1989, o navio Exxon Valdez derrama 40 milhões de litros de petróleo
em Prince William Sound, no Alasca, aumentando a consciência da população para a
importância do Superfund e sobre o programa de planejamento e resposta sobre
vazamentos de petróleo.
Em 1990, a EPA revisa o Hazard Ranking System (HRS) em conformidade com
a SARA para ajudar a garantir que o HRS avalie com precisão o grau relativo de risco
à saúde humana e o ambiente decorrentes das alterações locais não controlada de
resíduos perigosos que podem ser colocados na National Priorities List (NPL).

34

Em 5 de novembro de 1990, o então presidente George Bush assinou uma Lei
que estabeleceu a Comissão Base de Defesa do Encerramento e Realinhamento
(BRAC) para fornecer um processo justo que resultará no encerramento oportuno e
realinhamento das instalações militares dentro dos Estados Unidos. Mais de 350
instalações foram fechadas em quatro rodadas de BRAC: 1989, 1991, 1993 e 1995.
O mais recente evento de BRAC foi concluída no Outono de 2005 e tornou-se lei em
novembro de 2005. O programa EPA’s Federal Facilities Restoration and Reuse Office
(FFRRO) ajuda a acelerar a transferência de propriedade federal pela coordenação
das atividades de limpeza ambiental e elaboração de arranjos de transferência de
propriedade inovadores em BRAC e outros sites de propriedade do governo federal.
Em 1990, o Congresso Americano promulga o Oil Pollution Act que institui um
fundo fiduciário de compensação e faz com que os custos de limpeza da poluição seja
responsabilidade da indústria petroleira responsável pelo acidente.
Em 1991, EPA realiza uma força tarefa de 30 dias para propor iniciativas para
acelerar as limpezas e melhorar a avaliação de riscos nos locais com resíduos
perigosos.
Em 1992, EPA emite a Superfund Accelerated Cleanup Model (SACM) para
agilizar o processo tradicional de resposta do Superfund e fornecendo rápida redução
de risco e uma iniciação anterior de execução e atividades de participação da
população.
Em 1993, EPA estabelece que as construções finalizadas é uma nova forma
de avaliar os trabalhos realizados em locais de Superfund. Estes são os locais onde
toda a construção está completa e o site está aguardando exclusão oficial da National
Priorities List (NPL).
Em 1993, a iniciativa de Brownfields é lançada com o objetivo de reutilizar
terrenos comerciais e/ou industriais abandonados, ociosos ou sem utilização quando
o reuso ou reutilização é dificultada pela presença real ou potencial de contaminação
ou passivo ambiental.
Ainda em 1993, a EPA emite a First Round of Administrative Reforms para
melhorar a equidade de execução, redução dos custos de transação, reforçar a
coerência e eficácia da limpeza ou remediação e aumentar o envolvimento público e
a participação do Estado.
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Em 1994, é criado o, Office of Solid Waste and Emergency Response
(OSWER), Environmental Justice Task Force, devido as preocupações sobre a
distribuição desigual das ameaças ambientas para as comunidades desfavorecidas
e/ou de minorias em programas de resíduos da EPA.
Em 1995, a EPA lança o Brownfields Action Agenda, o qual descreve as quatro
principais atividades para ajudar Estados e comunidades a implementar e perceber
os benefícios do programa de Brownfields:
•

Seed Money through pilots – dinheiro para iniciar projetos pilotos;

•

Clarifying liability issues – esclarecer questões de responsabilidade;

•

Encouraging partnerships and outreach – incentivar e divulgar parcerias;

•

Supporting job development and training – apoiar o desenvolvimento dos
trabalhos e treinamentos.

Em 1995 ocorreram também as 2ª e 3ª reformas administrativas, dois anos
após e impulsionados pela 1ª reformas administrativas, com ênfase na execução do
desenvolvimento econômico, envolvimento da comunidade, justiça ambiental,
implementação de um programa consistente e o emponderamento do Estado. Mais
tarde, na 3ª reforma, em um esforço para fortalecer o programa Superfund baseado
em três princípios:
•

Selecionar as alternativas de remediação baseado nos custos efetivos e
de proteção à saúde humana;

•

Reduzir o litígio por meio da investigação de um terreno comum ao invés
de gerar mais conflito; e

•

Assegurar que os Estados e comunidades estejam mais informados e
envolvidos nas decisões de limpeza e/ou remediação.

Em 1995, o programa de emergência do Superfund amplia-se para lidar
também com atos terroristas após o bombardeio de um edifício Federal na cidade de
Oklahoma, matando 168 pessoas. Assim, o Superfund passa a auxiliar toda a nação
para prevenção e se preparar para produtos químicos internos, biológicos e ações
terroristas com armas nucleares.
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Em 1996, o Superfund recuperou mais de 2 bilhões de dólares referentes aos
custos de remediação o que representa mais de 20% do orçamento em 1996. Essa
conquista demonstra o compromisso da EPA sob as reformas do Superfund em
promover a recuperação de recursos pelos responsáveis pela contaminação.
Em 1997, a EPA lança o Brownfields National Partnership, vinculando os
esforços de mais de 25 organizações e agências federais. E juntos, firmaram mais de
100 compromissos, com investimentos na ordem de US$ 300 milhões de dólares do
governo federal, para limpeza e revitalização de até 5.000 propriedades abandonadas
ou subutilizadas.
Em 1998, EPA atinge o número 5.000 de ações de remediação emergenciais
em um terreno nos Grandes Lagos em Missouri, um marco na realização do programa
Superfund.
Em 1999, a EPA anuncia o Superfund Redevelopment Initiative – SRI, um
programa de coordenação nacional que fornece às comunidades as ferramentas e
informações necessárias para revitalização de terrenos com recursos do Superfund
em novos usos como: áreas residenciais, comerciais, parques, entre outros.
No ano 2000, o programa Brownfields recebe da Universidade de Harvard o
prêmio de Inovação Governamental, a mais alta honraria para programas de governo
que servem à população. O prêmio celebra o esforço da EPA para limpar ou remediar
terrenos abandonados, subutilizados e revitalizá-los para um novo uso na
comunidade.
Ainda no ano 2000, após mais de 10 anos de estudos científicos sobre a
contaminação do Rio Hudson por Bifenilas Policloradas (PCBs), a EPA propôs um
extenso plano para limpeza do Rio e consequente proteção da saúde humana. A
limpeza removeu cerca de 45.000 kg de PCBs que tem potencial para contaminação
dos peixes, pessoas e da vida selvagem por meio de ingestão de alimentos.
Em junho de 2001, o número de participantes que concluíram o programa
EPA’s Brownfields Job Training atingiu a marca número 1.000. Através desse
programa, a EPA, realiza treinamento de limpeza ou remediação ambiental, saúde e
segurança aos moradores das comunidades impactadas por brownfields que estão
buscando novas oportunidades e maiores salários.
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No dia 11 de janeiro de 2002, o Presidente Bush assinou a lei Small Business
Liability Relief and Brownfields Revitalization Act (Public Law 107-1 18; H.R. 2869), ou
seja, a “Pequeno alívio de responsabilidade empresarial na revitalização de
Brownfields”.
Essa lei expandiu o programa Brownfields da EPA e impulsionou o
financiamento para avaliação e limpeza de terrenos classificados como Brownfields,
definiu o papel do Estado e esclareceu a responsabilidade do Superfund.
Pois, historicamente, sob o Superfund, o proprietário ou operador de uma área
contaminada pode ser considerado responsável pela contaminação, com base
unicamente em sua posse atual da propriedade. Essa lei, mudou a responsabilização
aos proprietários e forneceu certas proteções de responsabilidade aos que se
enquadram em determinados critérios legais. Ou seja, as proteções são para os novos
proprietários que se qualificam como autêntico compradores de uma nova área ou
cuja contaminação possui origem externa ou novos proprietários que compraram o
passivo ambiental por desconhecimento (ou inocência) e devem atender à definição
de “comprador de boa fé” ou “Bona Fide Prospective Purchaser – BFPP”.
Em dezembro de 2003, a EPA atualizou os valores de toxicidade de
substâncias à saúde humana e forneceu orientações para as fontes de informações
de toxicidade que geralmente são usada na avaliação de risco à saúde.
A Avaliação de Risco à Saúde Humana são utilizadas por inúmeras razões, e
as principais são: estabelecer uma concentração máxima aceitável para os projetos
de remediação e que não haja risco à saúde humana.
Em setembro de 2004, a EPA finalizou sua decisão de excluir o terreno
denominado Love Canal da National Priorities List (NPL). Através de uma série de
planos, a EPA, juntamente com o Departamento de Conservação Ambiental de Nova
Iorque, de contenção e segurança, garantiu que os resíduos que foram dispostos no
canal já não estão contaminando o solo e águas subterrâneas. Hoje, a área de Love
Canal pode ser considerada, novamente, uma comunidade próspera. Quarenta
hectares são cobertos por uma manta sintética e uma camada de argila e rodeados
por um sistema de drenagem de barreira. A contaminação do site também é
controlada por uma contenção de lixiviados e instalação de tratamento. Bairros a oeste
e ao norte do canal tem sido revitalizados, com mais de 200 casas anteriormente
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sendo revitalizadas e vendidas a novos proprietários, e 10 recém-construídos edifícios
de apartamentos. A área a leste do canal foi vendida para reconversão industrial e
comercial.
No dia 17 de fevereiro de 2009, o Presidente Obama assinou lei American
Recovery and Reinvestment Act (ARRA). O ARRA especificamente inclui US$ 7,22
bilhões para projetos e programas administrados pela EPA, incluindo US$ 100 milhões
para a limpeza, revitalização e reutilização sustentável de Brownfields; US$ 600
milhões para a limpeza dos locais com resíduos perigosos; e US$ 200 milhões para
limpeza de vazamentos de petróleo referentes a tanques de armazenamento
subterrâneos. Estes programas visam proteger e promover empregos 'verdes' e um
ambiente mais saudável.
GAMPER-RABINDRAN et al. (2013) constataram que, uma vez que um terreno
passa por um processo de remediação e atinge a reabilitação, os valores de
propriedade também refletirão um aumento significativo em comparação com seus
valores antes do site ir para a National Priorities List (NPL). As limpezas ou
descontaminação, também, aumentam as receitas fiscais para as comunidades locais
e governos estaduais, inclusive ajudando a criar empregos durante e após os
trabalhos de gerenciamento de áreas contaminadas. Por exemplo, cerca de 450 dos
800 sites apoiados usam ou reutilizam atividades, sendo que no final do ano de 2014,
havia operações contínuas de aproximadamente 3.400 empresas, gerando vendas
anuais de mais de US$ 31 bilhões e empregando mais de 89.000 pessoas.
Em dezembro de 2015, foi comemorado o 35º Aniversário do programa
Superfund. É importante ressaltar que houve uma época nos Estados Unidos quando
a EPA não tinha autoridade legal para limpar locais de resíduos perigosos como Love
Canal em Nova Iorque, ou para responder a emergências como descarrilamentos de
trens envolvendo produtos químicos perigosos. Mesmo que a EPA tinha sido
estabelecida há dez anos, não era até 11 de dezembro de 1980, que o presidente
Jimmy Carter assinou na lei a resposta ambiental abrangente, compensação e
responsabilidade Act (CERCLA ou Superfund). Este novo estatuto histórico deu à EPA
autoridade para limpar locais de disposição não controlada de resíduos perigosos e
derramamentos.
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De acordo com o CLU-IN INTERNET SEMINAR (2012), desde o início do
programa Brownfields, a EPA concedeu aproximadamente US$ 923.8 milhões por
meio do programa “Brownfields Assessment, Revolving Loan Fund, and Cleanup
grants” – incluindo: 2.008 subsídios de avaliação (US$ 480.1 milhões), 292 fundo de
empréstimo rotativo (US$ 286.1 milhões) e 838 subsídios de limpeza (US$ 157.6
milhões). Estes investimentos do programa Brownfields da EPA tem ajudado:
• Avaliar mais de 18.915 propriedades;
• Alavancar mais de US$ 18,6 bilhões para limpeza e remodelação de
Brownfields com financiamento dos setores público e privado;
• Gerar mais de 75.456 postos de trabalho.
Para cada dólar gasto pelo programa Superfund, empresas privadas
empenham oito dólares para realizar os trabalhos de limpeza, levando à recuperação
do solo e da água, facilitando a reutilização e a revitalização dos bens a proteger, as
comunidades e os contribuintes.

A Aplicação da Superfund garante que os poluidores paguem pela remediação.
Um dos principais esforços do Superfund baseia-se no princípio “poluidor pagador”,
que prevê que o responsável pela contaminação deva pagar para executar as ações
de investigação e remediação. Assim, o programa Superfund da EPA tem três opções
básicas de quando deve ser executadas as ações de remediação (USEPA, 2016):
• Realizar a limpeza usando o dinheiro do fundo e depois, quando possível,
procurar recuperar seus custos dos responsáveis legais ou PRPs (Potentially
Responsible Parties);
• Obrigar PRPs para realizar a limpeza por meio de assentamentos
administrativos ou judiciais e ordens; ou
• Entrar em acordos de com os PRPs que necessitam deles para limpar o local
ou pagar para a limpeza.
Nos últimos 35 anos, a EPA assegurou mais de US$ 35,1 bilhões em
compromissos de PRP para fazer o trabalho de remediação no âmbito do programa
de Superfund.
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Ao colocar a execução da remediação sobre os responsáveis pela
contaminação, a EPA é capaz de usar o dinheiro limitado do Superfund em locais
onde não existem PRPs ou a capacidade de PRPs para pagar para a limpeza é
limitada ou falta por completo.
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4.4 Brownfields na Europa

Na Europa a presença dos brownfields é mais antiga que no continente
americano, principalmente nos “velhos” países industrializados como o Reino Unido,
França, Alemanha e Bélgica.
Muitas cidades europeias apresentam brownfields como consequência da
mudança da estrutura econômica e do declínio das indústrias tradicionais. Ambientes
fortemente marcados pela indústria pesada necessitam de reestruturações
econômicas e estratégias de reconversão. Os polos de reconversão industrial estão
muito ligados ao meio ambiente e qualidade de vida. Estes velhos edifícios industriais
carecem de políticas ambientais e da conversão de espaços para fazer ‘dinamizar’ a
economia dessas regiões.
Segundo GRIMSK e FERBER (2001) a quantificação dos brownfields nos
países europeus se torna difícil pelo fato de não se ter estimativas do tamanho do
problema nem da quantidade de áreas afetadas. O fato de considerar vários locais
como brownfields, faz com que não exista um consenso quanto uma definição comum
de brownfields entre os países. Mesmo assim, alguns deles levantam algumas
estimativas: a Alemanha (cerca de 128.000 hectares), os Países Baixos (entre 9.000
e 11.000 hectares), Bélgica/Wallonia (cerca de 9.000 hectares).
Há três categorias de terrenos classificados como brownfields na Europa
segundo GRIMSK e FERBER (2001):
1) Brownfields em áreas predominantemente industriais: principalmente
relacionados com o declínio da indústria do carvão, aço e têxtil a partir da
década de 80. São terrenos com dimensões grandes e possuem baixo valor,
mas requer alto investimento para reabilitá-los. Muitas vezes estão em
regiões com problemas econômicos e se faz necessário a intervenção do
governo para incentivar sua reutilização.
2) Brownfields em áreas metropolitanas: são antigas áreas industriais do
século 19 que migraram dos antigos centros europeus para regiões
periféricas das cidades e deram lugares ao crescente setor de serviços.
3) Brownfields em áreas rurais: são locais com dimensão localmente limitada
e até mesmo individuais, como antigas áreas agrícolas, de mineração ou
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criação de animais. As autoridades locais muitas vezes não conseguem
resolver esses problemas e as áreas continuam abandonadas.
Os objetivos de requalificação destes locais são políticos, econômicos,
ambientais e sociais, diferindo de caso a caso e de cada país, no que diz respeito as
estratégias utilizadas.
Na Alemanha, segundo SPÍNOLA (2011), a “reciclagem de áreas” é um dos
principais objetivos buscados pelos municípios no âmbito do planejamento urbano. E
a comissão de proteção do solo da agência ambiental alemã define “reciclagem de
áreas” (ou Flächenrecycling) como a reintegração ao ciclo econômico e da natureza
de terrenos que perderam sua função e seu uso até então – tal como indústrias,
comércios, áreas militares e de tráfego desativadas – por meio de medidas de
planejamento, técnico-ambientais e de política econômica.
MARKER

(2003)

informa

que

a

revitalização

de

áreas

baldias

e

economicamente ociosas, não necessariamente contaminadas, representam uma das
prioridades nas políticas do ordenamento e planejamento territorial e da gestão do
solo na Alemanha, as quais visam diminuir e controlar o uso excessivo do solo, assim
como reintegrar as áreas ociosas e degradadas ao ciclo econômico.
De acordo com RAMIRES (2008), na Europa a iniciativa privada considera a
remediação e revitalização de áreas contaminadas como uma oportunidade que pode
e deve gerar lucros. Pois, se estiver bem localizada sob o ponto de vista urbanístico,
poderá ser revitalizada e transformada, com possibilidades concretas de retorno à
“lógica do mercado”.
No início dos anos 80, os principais países industrializados da Europa como
Reino Unido, França e Alemanha criaram programas específicos para reciclagem e
reutilização de terrenos abandonados devido a uma maior sensibilização para os
efeitos econômicos e ambientais negativos da presença de terrenos abandonados.
GRIMSKI e FERBER (2001) mostra que as principais iniciativas se basearam
nas seguintes premissas:
•

a revitalização de brownfields é um processo extremamente complexo, e se faz
necessário a integração de todos os stakeholders no processo para atingir os
objetivos propostos;
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•

apoiar os municípios de modo a serem capazes de lidar com o problema de
terrenos abandonados com capacitação de pessoal e financiamento;

•

criação de leis para diminuir a possibilidade das industrias ocuparem áreas
verdes ou áreas virgens de modo a incentivar a reutilização de terrenos já
ocupados.
Ainda, um grupo de trabalho da Alemanha conduziu um projeto de pesquisa

para listar os principais entraves para reutilização de brownfields e foi constituído um
modelo conceitual – representado na forma de um tetraedro conforme figura 5.
Figura 5 – Principais questões para reutilização de brownfields
Preparação da área

Quadro Legal

Viabilidade
Econômica
Uso futuro

Fonte: Adaptado de GRIMSKI e FERBER (2001)

- “Site Preparation” ou Preparação da Área: toda etapa que envolve o
desenvolvimento para revitalização incluindo as técnicas de remediação de áreas
contaminadas;
- “Future Use” ou Uso Futuro: deverá ser planejado e definido pois influenciará
diretamente a viabilidade econômica do projeto e das metas de remediação;
- “Economy” ou Viabilidade Econômica: dependerá do efetivo gerenciamento
do projeto visando integrar aspectos técnicos e de planejamento, sendo que fundos
públicos também são um elemento relevante;
- “Legal Framework” ou quadro legal: engloba também a necessidade de
integração dos diferentes procedimentos de aprovação referente à legislação de
planejamento urbano, construção e ambiental.
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Um grupo de estudos denominado CABERNET (2006) propôs também em seu
relatório “Sustainable Brownfield Regeneration” um modelo conceitual que considera
a viabilidade econômica do terreno brownfield como um dos maiores vetores para sua
revitalização.
O modelo desenvolvido caracteriza três categorias de áreas de acordo com sua
situação econômica que varia em razão do custo da revitalização (e nem sempre há
necessidade de remediação pois o terreno não está necessariamente contaminado),
valor do terreno (depende de suas dimensões, localização, bairro e seu entorno...),
entre outros.
As áreas são classificadas da seguinte forma, e ilustrada na figura 6
(CABERNET, 2006).
- Área A: são os terrenos altamente economicamente viáveis e os projetos de
revitalização são facilmente liderados pelo setor privado (self-developing sites);
- Área B: são os projetos que estão no limite da rentabilidade e provavelmente
tendem a ser desenvolvidos e financiados por meio parcerias público-privadas
(potential development sites);
- Área C: são os projetos que não podem ser reutilizados de forma rentável e
portanto não são lucrativos. A recuperação e reutilização deve ser financiada ou
incentivada pelo setor público (reserve sites).
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Figura 6 – “Modelo A-B-C”: classificação de brownfields segundo sua viabilidade econômica

Fonte: CABERNET (2006).

O modelo A-B-C da figura 6 ressalta o ponto de vista da política pública e do
desenvolvimento na diferenciação entre diferente tipos de situações dos terrenos
brownfields que requerem ou não exigem apoio financeiro do setor público. No
entanto, não existe qualquer consideração do efeito da responsabilidade do poluidorpagador sobre o equilíbrio entre os custos de recuperação e o valor investido.
A figura 7 abaixo ilustra o “Modelo A-B-C” desenvolvido por CABERNET (2006)
e revisado por NICOLE (2011).
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Figura 7 – “Modelo A-B-C”: classificação de brownfields segundo sua viabilidade econômica
incluindo o impacto do Poluidor-Pagador

Fonte: NICOLE (2011).

Segundo NICOLE (2011) o desenvolvimento do modelo da figura 7 foi realizado
para ilustrar o efeito da responsabilidade do poluidor-pagador como uma contribuição
para os custos de recuperação (reconhecendo que o passivo de remediação será na
maioria dos casos apenas uma proporção dos custos totais de recuperação, sendo o
restante desses custos gasto para tornar possível a revitalização). Esta contribuição
pode assumir a forma de uma transferência monetária ("Dowry") ou uma redução no
preço de venda do terreno equivalente ao custo da remediação. Este modelo
desenvolvido ajuda a ilustrar a complexidade de uma típica transação de Brownfields.
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4.4.1 Fundos de Investimentos Europeus
O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) tem por objetivo
promover a cooperação territorial na Europa e contribuir para redução dos
desequilíbrios entre as regiões. Uma das prioridades da política estabelecida para o
período de 2007 a 2013 foi a recuperação do ambiente físico, incluindo sítios e
terrenos contaminados e áreas industriais degradadas (COMISSÃO EUROPEIA,
2007).
Para o período de 2007 a 2013 aproximadamente 21,1 bilhões de euros foram
destinados a questões relativas ao desenvolvimento urbano, o que representa cerca
de 6% do total do orçamento da política de coesão da União Europeia. A figura 8
apresenta o destino desses gastos (COMISSÃO EUROPEIA, 2010).

Figura 8 – Destino dos gastos da União Europeia relacionados ao desenvolvimento urbano
no período de 2007 a 2013 totalizando 21,1 bilhões de euros

Fonte: COMISSÃO EUROPEIA (2010).

A revitalização de brownfields na Europa ocorre devido a organizações e
grupos de trabalho criados com a finalidade de desenvolver estudos e propostas sobre
o tema, como:
•

CLARINET (Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental
Technologies): foi um grupo de trabalho sobre Reabilitação de áreas
degradadas, e produziu um relatório, "Brownfields and Redevelopment of
Urban Areas" (GRIMSKI e FERBER, 2002). Este relatório sintetizou a definição
e a dimensão dos problemas, revisou as políticas e procedimentos
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internacionais e nacionais sobre a questão de brownfields e apresentou uma
"análise de lacunas" dos déficits e necessidades de pesquisa que considerou
necessária. CLARINET apresentou a definição brownfields que com pequenas
alterações foi adotado pela sua rede sucessora CABERNET.
•

CABERNET (Concerted Action for Brownfield and Economic Regeneration
Network): foi criado em 2002 de modo independente e auto financiada,
centrado nas questões complexas de revitalização de brownfields. Focou-se na
criação e conscientização de várias partes interessadas, na criação de modelos
conceituais da revitalização de brownfields. A principal publicação é o relatório
“Sustainable Brownfield Regeneration” (CABERNET, 2006).

•

RESCUE (Regeneration of European Sites in cities and Urban Environment):
começou em março de 2002 e foi um projeto de pesquisa de 36 meses que
integrou o conceito de sustentabilidade e regeneração de brownfields. Ao
trabalhar em paralelo com o CABERNET e, em certa medida, duplicar seus
resultados, o RESCUE focou-se mais especificamente nos aspectos de
sustentabilidade da regeneração de brownfields.
o Definiu

“regeneração

sustentável

de

brownfields”

como

“o

gerenciamento, a reabilitação e o retorno ao uso benéfico de uma área
de brownfields de maneira a assegurar a realização e a continuada
satisfação das necessidades humanas para as presentes e futuras
gerações, de modo ambientalmente sensível, economicamente viável,
institucionalmente robusto e socialmente aceitável, dentro do contexto
regional particular
•

REVIT (Revitalising Industrial Sites): entre 2003 e 2007 seis cidades do
noroeste europeu (Stuttgart da Alemanha, Nantes da França, Tiburg e Hengelo
e da Holanda, Medway e Torfaen do Reino Unido) reuniram-se para melhorar
a revitalização de seus brownfields, partilhando experiências e desenvolvendo
novos conceitos e abordagens inovadoras. O objetivo foi desenvolver melhores
práticas em relação a três questões:
o Instrumentos e métodos formais e informais para revitalização de
brownfields e estimular a participação e o envolvimento da comunidade;
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o Novas técnicas de financiamento, modelos de parcerias públicoprivadas e conceitos de marketing de para reutilização no contexto da
regeneração de brownfields;
o Preservação e reutilização inteligente dos potenciais patrimônios
industriais e eliminação de danos ambientais, bem como proteção dos
recursos naturais.
•

EUGRIS (European Groundwater and Contaminated Land Remediation
Information System): é um site na internet que oferece informações e serviços
sobre temas relacionados com solo e água centralizados numa biblioteca
eletrônica. Ajuda também a encontrar informações utilizando ferramentas de
pesquisa simples e a disseminar informações geradas pelos usuários para um
público amplo.

•

EUBRA (European Brownfield Revitalisation): é uma plataforma para
revitalisação de brownfields europeu e o seu principal objetivo é identificar
prioridades, temas e atividades a serem consideradas em futuros programas
nacionais e internacionais. NICOLE (Network for Industrially Contaminated
Land in Europe),

•

NICOLE (Network for Industrially Contaminated Land in Europe): É um fórum
de liderança na gestão de áreas contaminadas na Europa, promove a
cooperação entre a indústria, a academia e os prestadores de serviços no
desenvolvimento e aplicação de tecnologias sustentáveis. O objetivo geral da
NICOLE é que a indústria europeia identifique, avalie e gerencie seus passivos
ambientais de forma eficiente, rentável e sustentável. E para atingir esse
objetivo a NICOLE foca em 3 áreas:
o Proporcionar um fórum europeu para a divulgação e intercâmbio de boas
práticas, conhecimentos práticos e científicos e ideias para a gestão
sustentável de áreas contaminadas;
o Estimular projetos coordenados e interdisciplinares de pesquisa
colaborativa

orientada

para

os

problemas e

transferência

de

conhecimento para atender às necessidades identificadas; e
o Desenvolver novos relacionamentos e fortalecer as relações existentes
com outras redes.
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4.5 Brownfields na América Latina
A “ReLASC – Rede Latino Americana de Prevenção e Gestão de Sítios
Contaminados” é uma iniciativa de criação de uma Rede Regional com objetivos de
fomentar a produção, difusão e intercâmbio de conhecimentos no âmbito da
prevenção, gestão e revitalização de sítios/áreas contaminadas.
Essa iniciativa surgiu como parte da Cooperação técnica entre Brasil e
Alemanha em 1993 com o apoio da Agência Alemã de Cooperação Técnica (antiga
GTZ e atual GIZ) com a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo)
cujo objetivo era elaborar e capacitar os técnicos da agencia ambiental paulista ao
Gerenciamento de Áreas Contaminadas (RELASC, 2017).
O Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA) propôs a criação oficial do
ReLASC em 2005 durante o XV Reunião dos Ministérios do Meio Ambiente da
América Latina e Caribe realizado na Venezuela.
E devido a aceitação positiva dos outros países participantes, a CETESB em
parceria com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil e da GTZ elaborou uma proposta
inicial apresentada no primeiro encontro em agosto de 2006. No III Encontro do
ReLASC, em julho de 2008, foi elaborado um Regulamento para Operação inicial
sobre a gestão da rede. Em novembro de 2009 foi realizada a reunião para
transferência da Unidade Gerencial do Brasil para México, que por meio de sua
“Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales – SEMARNAT” foi designado
para presidir o Comitê Gestor do ReLASC até novembro de 2015.
Durante esse período, a vários temas de interesse sobre o Gerenciamento de
Áreas Contaminadas foram consolidados, com intercâmbio de experiências,
elaboração de documentos técnicos, cursos de capacitação, seminários, entre outros.
Países como Peru, Equador e Colômbia também tiveram representantes no
ReLASC, assim como estudantes de universidades, empresas privadas, órgãos
públicos entre outros.
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4.5.1 México
As principais leis no México que tratam sobre a Gestão de Áreas Contaminadas
são: “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente” (LGEEPA) foi
publicado em janeiro de 1988 e a “Ley General de Prevención y Gestión Integral de
lso Residuos” (LGPGIR) publicada em 2003. Recentemente foi publicado em julho de
2013 a “Ley Federal de Responsabilidad Ambiental”.
A SEMANART foi criada em novembro de 2000 com aprovação do Congresso
Mexicano e com o objetivo principal de promover a proteção, restauração e
conservação dos ecossistemas e recursos naturais e bens e serviços ambientais a fim
de promover o desenvolvimento sustentável.
Um de seus principais órgãos é o DGGIMAR – “Dirección General de Gestión
Integral de Materiales y Actividades Riesgosas” que é a unidade administrativa de
Gestão para Proteção Ambiental, responsável pela implementação da política geral
de materiais e resíduos perigosos, áreas contaminadas e realização de atividades
com alto risco. Seus principais projetos são:
•

Promover a criação de infraestrutura para aterro de resíduos perigosos
e remediação de áreas contaminadas;

•

A criação da “Rede de Intercambio da Industria Química – RIIQ” com
outros departamentos do governo federal;

•

Desenvolvimento do “Sistema de Rastreamento de Resíduos Perigosos
– SIRREP”;

•

Reativação dos núcleos técnicos da “Rede Mexicana de Manejo
Ambiental de Resíduos – REMEXMAR”;

•

Suporte técnico para atender a emergências ambientais como
derramamento de materiais ou resíduos perigosos;

•

Participação no projeto de Regulamentação da Lei Geral de Equilíbrio
Ecológico e Proteção Ambiental de Materiais Perigosos e atividades com
alto risco, bem como o projeto de lista de materiais perigosos utilizados
em tais atividades;
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•

Publicação do Guia Técnico para orientar a elaboração de estudos de
risco ambiental em áreas contaminadas e elaboração de diretrizes e
orientações para desenvolvimento dos programas de prevenção de
acidentes. E também um Guia Técnico para orientar a elaboração de
estudos de caracterização de áreas contaminadas.

Atualmente está em consulta pública o Programa Nacional de Remediação de
Sítios Contaminados e se encontra em construção um site na internet denominado
SISCO (Sistema Informático de Sitios Contaminados).

4.5.2 Argentina
A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Argentina
aborda a questão de áreas contaminadas por meio do PROSICO – “Programa para la
Gestión Ambiental de Sitios Contaminados”. O objetivo geral é produzir uma
ferramenta de gestão com a capacidade para identificar, organizar, qualificar e
quantificar os processos de degradação por contaminação e definir as estratégias de
prevenção, controle e remediação de áreas contaminadas e desenvolvendo também
a regulamentação necessária. O programa está em processo de desenvolvimento e
implementação conjunta com os governos provinciais.

4.5.3 Chile
A “Política Nacional para la Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes
– PNSCPC” com o Comitê Operacional para sua implementação foi aprovado pela
Comissão Nacional de Meio Ambiente em agosto de 2009.
A PNSCPC tem como objetivo fortalecer a gestão de áreas contaminadas no
Chile, destinados a reduzir os riscos associados a saúde humana e ao meio ambiente
por meio de um sistema de gestão coordenado e eficiente. Entender a gestão de áreas
contaminadas como as atividades associadas em cada etapa: Identificação e
confirmação da presença de contaminantes, avaliação de riscos, controle e
monitoramento da recuperação ambiental dessas áreas em função do seus usos
futuros.
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As suas ações são compostas por uma série de atividades a serem
implementadas a curto e médio prazo e que estão relacionadas com o fortalecimento
institucional, a harmonização do quadro normativo, a criação de mecanismos de
financiamento, a geração de ferramentas de gestão específicas, a geração de
capacitação técnicas e participação e envolvimento da comunidade em todas as
etapas do processo de gerenciamento de áreas contaminadas.
Paralelamente ao desenvolvimento da política, tem-se avançado na elaboração
de Guias e Manuais referentes a investigação de áreas contaminadas, identificação e
confirmação da presença de contaminantes, entre outros.
E também, no contexto da ratificação da Convenção de Estocolmo em 2005, o
Chile tem elaborado um Plano Nacional de Implementação da Convenção, cuja
aplicação conduziu à execução de uma série de projetos relacionados a gestão de
poluentes orgânicos persistentes (POPs) e a sua eventual eliminação.

4.5.4 Colombia
O Ministério do Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Territorial é o
responsável pela gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, encarregado de
orientar e regular o planejamento ambiental do e definir as políticas e regulamentos
aos quais a recuperação, conservação, proteção estarão sujeitas, organização,
gestão e uso sustentável dos recursos naturais renováveis e meio ambiente da nação,
para garantir o desenvolvimento sustentável sem prejudicar as funções atribuídas a
outros setores.
A liderança na tomada de decisões relacionadas com a construção da equidade
social da gestão ambiental e do desenvolvimento sustentável por meio de uma política
de desenvolvimento sustentável e alianças estratégicas com atores sociais e
institucionais em diferentes fases da gestão setorial e territorial é exercida.
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4.5.5 Equador
O Ministério do Meio Ambiente em conformidade com as estipulações do povo
do Equador na Constituição da República do Equador, de 2008, garantirá um meio
ambiente saudável, o respeito pelos direitos da natureza, e garantirá um modelo de
desenvolvimento

sustentável ambientalmente

equilibrado

e

respeitadora da

diversidade cultural, da conservação da biodiversidade e da capacidade de
regeneração natural dos ecossistemas, e garantir a satisfação das necessidades das
gerações presentes e futuras.
A partir de uma visão solidária com o povo e seu ambiente, promove a
participação de todos os setores na gestão ambiental por meio de um trabalho
coordenado, para contribuir assim para a capacitação tanto da Federação quanto dos
governos estaduais para o manejo democrático e descentralizado da questão
ambiental e envolver a participação de diversos setores como: as universidades,
centros de pesquisas, ONGs, entre outros.
O governo do Equador tem como objetivo conservar e utilizar sustentavelmente
sua biodiversidade, manter e melhorar a sua qualidade ambiental, promover o
desenvolvimento sustentável e da justiça social e reconhecer a água, solo e ar, como
recursos naturais estratégicos.

4.5.6 Peru
A gestão de áreas contaminadas no Peru começou sob uma abordagem
setorial. A Mineração e Energia foram os primeiros, que preocupados com possíveis
impactos negativos de suas atividades, passaram a regular a gestão de seus passivos
ambientais. No entanto, foi necessário um enfoque intersetorial, através de um marco
regulatório que envolve também as áreas contaminadas por atividades de outros
setores como atividades industriais, agrícolas e disposição de resíduos.
Desde 2012, a Cooperação Técnica Alemã por meio da GIZ, apoia o Ministério
do Meio Ambiente do Peru (MINAM) no gerenciamento de áreas contaminadas por
meio de diferentes projetos e programas. O primeiro passo foi um acordo de
cooperação entre México, Peru e Alemanha. Neste contexto, o Ministério de Meio
Ambiente do México (SEMARNAT) assessorou o Ministério do Meio Ambiente do Peru
referente as Normas de Qualidade Ambiental para solos, água, entre outros.
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Um marco importante do Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Peru foi a
aprovação do ECA (Estándares de Calidade Ambiental), mediante o Decreto Supremo
nº 002-2013-MINAM e suas disposições complementares D.S. 002-2014-MINAM.
A partir deste documento, foram realizadas as publicações relacionadas ao
tema de gestão de áreas contaminadas como:
•

“Manual de lineamientos y procedimientos para la elaboración y
evaluación de Informes de Identificación de Sitios Contaminados”,

•

“Guía para el muestro de suelos”,

•

“Guía para la elaboración de planes de descontaminación de suelos”,

•

“Guía para la elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la
Salud y el Ambiente (ERSA)”.

Assim, o Peru que faz parte do ReLASC desde 2011, assume a presidência da
Rede em novembro de 2015 por meio do Departamento de Gestão Ambiental.
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4.6 Legislação sobre revitalização de áreas contaminadas
A detecção de áreas contaminadas com risco para a saúde humana na década
de 1970 exigiu do legislador regras claras sobre os procedimentos legais referente à
responsabilização jurídica dos agentes causadores e sobre os critérios que definam
“risco” e “contaminação”. Foi indispensável definir as atribuições dos órgãos públicos
competentes que são a identificação e priorização de áreas contaminadas e a
definição dos objetivos e abrangências da defesa ao perigo e das medidas de
remediação.
Esta atuação corretiva do problema não só alertou, na década de 80, sobre a
questão das áreas contaminadas, mas ao mesmo tempo estigmatizou estas áreas,
colocando-as em situações legalmente complicadas. Os principais problemas
relacionam-se a abrangência da responsabilidade objetiva que muitas vezes recaiu
sobre o proprietário não causador da contaminação e comprador de boa-fé de uma
propriedade, forçando-o a arcar com custos de remediação altos, em consequência
de metas exigentes de descontaminação e restritivos a respeito do uso subsequente
da área. Em decorrência de atitudes reativas e conservadoras dos órgãos ambientais,
muitas medidas de remediação não foram realizadas por falência decretada do
responsável ou por causa de disputas jurídicas intermináveis.
Além disso, os municípios responsáveis pelo planejamento do solo e
licenciamento de obras, assim como os setores de construção civil, encontraram-se
frente a um grande desafio: assumir a responsabilidade pela reutilização adequada
de

áreas

abandonadas

muitas

vezes

estigmatizadas

por

contaminações

desconhecidas, com riscos dificilmente calculáveis.
Sanchez (2001) apresenta um resumo dos instrumentos legais aplicados dentro
destas políticas mas alega, que a abordagem corretiva não resolveu o verdadeiro
problema: como conseguir os recursos financeiros para reabilitar todas as áreas.
Na década de 70 e início da 80, a legislação ambiental possuía prioritariamente
um caráter corretivo, ou seja, vinculava a remediação e a reutilização de áreas
contaminadas à critérios restritivos ou extremamente conservadores. Isso se refletiu
nos conceitos da multifuncionalidade da legislação Holandesa e na lei CERCLA
(Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) dos
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Estados Unidos e entrou em colisão com as políticas de desenvolvimento, muitas
vezes conflitando com as leis de planejamento e uso do solo.
Observam-se impedimentos no desenvolvimento econômico e decadência
social, como p.ex., no caso das regiões industriais tradicionais, em Pittsburg e Buffalo,
E.U.; Liverpool, Reino Unido e nas regiões carboníferas da França, Bélgica, Inglaterra
e Alemanha, onde nos anos 70 aconteceu um forte declínio da indústria pesada
deixando atrás passivos ambientais enormes.
Tanto os Estados Unidos quanto os países Europeus, especialmente a
Alemanha, a Holanda e a Inglaterra, apresentam o mesmo desenvolvimento
conceitual-legal nas políticas voltadas ao gerenciamento de áreas contaminadas.
Diferenciando três gerações de políticas públicas com enfoques diferentes, fica
evidente uma flexibilização e um enfoque mais econômico na questão da remediação
de áreas contaminadas a partir dos meados da década 90 (Tabela 4).

Tabela 4 – Evolução das políticas públicas sobre o gerenciamento de áreas contaminadas
1ª Geração
Década 70/80

2ª Geração
Década 80/90

Políticas Reativas

Políticas Corretivas

leis que focam a defesa ao
perigo e inibem a
reutilização

leis que regulamentam a
questão da responsabilidade
legal e apresentam critérios
para remediação conforme o
uso do solo

3ª Geração
Década 90/2000
Políticas voltadas ao
conceito do ciclo
econômico e da
prevenção

leis que minimizam a
responsabilidade,
incentivam e viabilizam a
reutilização através da
relação entre objetivo da
remediação, uso futuro do
solo e flexibilização dos
padrões

Fonte: Adaptado de MARKER (2003).

A obrigatoriedade de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio
ambiente e a responsabilização civil foi imposta ao poluidor pela Lei nº 6.938/1981,
que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). A PNMA estabeleceu,
dentre outros instrumentos, a recuperação da qualidade ambiental, visando assegurar
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condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança e à
proteção da vida humana e, como um dos seus princípios, a racionalização do uso do
solo e a recuperação de áreas degradadas (BRASIL, 1981). Ela regulou também a
estrutura administrativa de proteção e planejamento ambiental – o Sistema Nacional
do Meio Ambiente (SISNAMA).
A regulamentação da Política Nacional do Meio Ambiente pelo Decreto nº
99.274/1990 previu que o poder público, nos seus diferentes níveis de governo, tem o
dever de identificar e informar aos órgãos e entidades do SISNAMA a existência de
áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para sua
recuperação (BRASIL, 1990).
De acordo com a sistemática legal vigente no nosso país, onde se consagra o
princípio do poluidor pagador, atualmente é exigido do responsável pela contaminação
ou o proprietário do terreno atingido, nas hipóteses em que é possível o
gerenciamento da área contaminada, a identificação, a remediação e monitoramento
da área contaminada. Porém, existem situações em que o gerenciamento dessas
áreas não é possível, uma vez que o poluidor pode não dispor de recursos econômicos
suficientes necessários. Dessa forma, cria-se uma situação ainda mais complexa, pois
os recursos públicos destinados à realização desse gerenciamento, quando existem,
como no caso do Estado de São Paulo, são escassos e, tampouco há legislação
especifica a esse respeito em âmbito nacional.
Para esses casos, a Lei Federal nº 7.347/1985, disciplinou a ação civil pública,
que estabeleceu a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao
meio ambiente, o que inclui danos ao solo. Esta Lei também previu a possibilidade de
os interessados, como Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados e
Distrito Federal, autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de
economia mista, bem como as associações que atendam os requisitos da legislação
referida, poder tomar do poluidor o compromisso de ajustamento de sua conduta as
exigência legais, mediante imposições firmadas, por exemplo, no Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) (BRASIL, 1985).
A Constituição Federal (CF) de 1988 inovou com a criação de um único capítulo
sobre o meio ambiente. Além disso, ela estabeleceu os pilares para disciplinar as
ações de interesse ambiental no Brasil. Ao Poder Público, dentre outras
responsabilidade, ficou a de promover a preservação e a restauração dos processos
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ecológicos

essenciais

devendo exigir,

de

empreendimentos potencialmente

causadores de significativa degradação, estudo prévio de impacto ambiental. Além
disso, o Poder Público também deve controlar o emprego de substâncias que
provoquem riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Caso haja condutas e
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, a CF estabeleceu aos infratores a
tríplice responsabilidade ambiental, em que as pessoas físicas ou jurídicas serão
sujeitas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados (BRASIL, 1988; SPÍNOLA, 2011).
Tal como já mencionado, os mecanismos jurídicos em vigor não têm sido
suficientes para resolver problemas históricos de contaminação. É preciso que sejam
definidas diretrizes para gestão de áreas consideradas críticas, seja pelo porte da
contaminação envolvida, seja pela diversidade de atores correlatos.

4.6.1 Legislação no âmbito nacional
No Brasil a Resolução CONAMA nº 420, que dispõe sobre 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, foi publicada somente no
dia 28 de dezembro de 2009 (CONAMA, 2009).
No entanto, a Resolução CONAMA nº 420 não aborda a criação de um fundo
para prevenção e remediação de áreas contaminadas.
Assim, no dia 02 de agosto de 2010 foi promulgada a Lei nº 12.305 que institui
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998 e dá outras providências (BRASIL, 2010).
Em seu artigo 3º define:
“II -área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular
ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;
III -área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não
sejam identificáveis ou individualizáveis.”

Importante destacar que em seu artigo 41 informa que o Governo Federal deve
estruturar e manter instrumentos e atividades voltados para promover a
descontaminação de áreas órfãs. E ainda: se, após descontaminação de sítio órfão
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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.
Com relação aos Instrumentos Econômicos definidos na Política Nacional de
Resíduos Sólidos, o artigo 42 deixa claro que: o poder público poderá instituir medidas
indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de,
entre outras, “descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs”.

A relevância da temática em tela (áreas órfãs contaminadas), aliás, é tamanha
que já vem merecendo, inclusive, tratamento específico por parte do legislativo
federal: com efeito, tramita, desde o dia 17 de novembro de 2011, na Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei (PL) nº 2732/2011.
O projeto de lei pretende estabelecer diretrizes para a prevenção da
contaminação do solo, criar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
sobre Substâncias Perigosas e o Fundo Nacional para Descontaminação de Áreas
Órfãs Contaminadas, e em seu artigo 11 institui os casos em que a descontaminação
pelos responsáveis identificados seja inviável em virtude de estado falimentar ou
insuficiência de patrimônio.
O §2º do artigo 11 ainda destaca que a descontaminação de área com recursos
do Fundo não isenta os responsáveis pela contaminação (pessoas físicas ou jurídicas)
da aplicação das devidas sanções administrativas e penais, tampouco da cobertura
parcial dos custos de descontaminação até o limite suportado pelo seu patrimônio –
sem prejuízo de que, na hipótese de após a descontaminação realizada com recursos
do referido Fundo serem identificados os responsáveis, o valor empregado seja
integralmente ressarcido, pelos mesmos, ao Fundo.

Além disso, o X Seminário Ekos Brasil sobre remediação e revitalização de
áreas contaminadas apresentou um debate sobre “Os limites de responsabilidade
para remedição de áreas contaminadas” onde o Ministério Público do Estado de São
Paulo defende que o responsável legal pelo terreno deve remediar o terreno para que
o mesmo seja restaurado às condições naturais antes da contaminação e, caso não
seja possível, deverá compensar financeiramente a sociedade por essa contaminação
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não remediada. Enquanto que os órgãos ambientais, como a CETESB, defende que
as metas de remediação são baseadas no risco à saúde humana, de modo
semelhante à agência ambiental dos Estados Unidos e que estabelecem metas para
a remediação dos contaminantes de acordo com o uso futuro da área.
Em exemplo do tema discutido no seminário é o recurso de apelação nº
1032789-75.2013.8.26.0100 sobre o qual o Ministério Público de São Paulo entrou
com uma ação civil pública questionando os parâmetros a serem seguidos nos casos
de remediação de áreas contaminadas, sustentando a inconstitucionalidade da Lei
Estadual de São Paulo 13.577/2009 e a própria Resolução CONAMA 420/2009.
Para o Ministério Público Estadual, os parâmetros exigidos pela CETESB que
se fundamentam no afastamento de risco à saúde humana e ao ambiente, seriam
insuficientes para promover a reparação integral do ambiente, e, por isso, estariam
em dissonância com sua interpretação do artigo 225 da Constituição Federal.
O Relator do caso, Desembargador Ruy Alberto Cavalheiro ponderou que não
se deve levar em consideração apenas o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado ou da reparação integral, mas também o desenvolvimento sustentável, o
direito de propriedade e as normas urbanísticas que permitem a ocupação do solo.
Portanto, a Lei 13.577/2009 e a Resolução CONAMA 420/2009 mostram-se
proporcionais e não ofendem a Constituição Federal, e ainda destacou que “a defesa
do direito à reparação integral e do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
quando em desacordo com os demais princípios e com os valores comunitários, pode
gerar arbitrariedades que não devem ser permitidas”.
Assim, decisão proferida está no sentido de que as diretrizes estabelecidas pela
legislação atacada pelo MP estão em consonância com o que estabelece a
Constituição Federal em seu artigo 225, na medida em que assegura o ambiente
ecologicamente equilibrado, bem como com a Lei Federal 6.938/1981, segundo a qual
a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à preservação e restauração dos
recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade
permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida”
(art. 4º, inciso VI).
Portanto, se a emissão, pela CETESB, do Termo de Reabilitação para o Uso
Declarado atesta que os níveis de riscos à saúde e ao meio ambiente foram
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restabelecidos em padrões aceitáveis, pode-se concluir que se alcançou o equilíbrio
ecológico, pela remediação segundo os parâmetros previstos na lei, dando-se
cumprimento ao artigo 225 da Constituição Federal, bem como, ainda, que se lhe
devolveu meios de cumprimento de outro importante princípio constitucional, como é
a função socioambiental da propriedade.
De qualquer forma, um fato crucial para a reutilização de áreas contaminadas
é a definição das concentrações máximas aceitáveis que serão utilizadas durante o
processo, pois, utiliza-se medidas de controle institucional e de engenharia para
inibição do risco à saúde humana para facilitar e agilizar o processo de Reabilitação
para o uso futuro declarado ou exige-se que seja feita a revitalização do local para
diminuição de massa de contaminantes a níveis anteriores a contaminação, o que
pode encarecer e desacelerar o processo de reutilização de brownfields.

4.6.2 Legislação no Estado de São Paulo
O Estado de São Paulo foi pioneiro no Brasil em Publicar duas leis que tratam
da contaminação do solo:
•

Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006 que institui a Política
Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes (SÃO
PAULO, 2006); e

•

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
gerenciamento de áreas contaminadas (SÃO PAULO, 2009).

Um dos principais objetivos da Lei 12.300 (SÃO PAULO, 2006) é em seu artigo
3º inciso II: a preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, da saúde
pública e a recuperação das áreas degradadas por resíduos sólidos.
E para alcançar os objetivos, caberá ao Poder Público, em parceria com a
iniciativa privada: “promover e exigir a recuperação das áreas degradadas ou
contaminadas por gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos mediante
procedimentos específicos fixados em regulamento”.
O Artigo 4º, que trata dos instrumentos da Política Estadual de Resíduos
Sólidos, em seu inciso X: “o aporte de recursos orçamentário e outros, destinados
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prioritariamente às práticas de prevenção da poluição, à minimização dos resíduos e
à recuperação de áreas degradadas e remediação de áreas contaminadas por
resíduos sólidos”.
No Estado de São Paulo, a Lei nº 13.577 de 2009 (SÃO PAULO, 2009), em seu
artigo 30, cria o Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas
Contaminadas – FEPRAC, um fundo de investimento vinculado à Secretaria do Meio
Ambiente e destinado à proteção do solo contra alterações prejudiciais às suas
funções, bem como a identificação e à remediação de áreas contaminadas.
No entanto, após quatro anos de sua publicação, o FEPRAC não “saiu do
papel”. Assim, o Decreto nº 59.263, de 5 de junho de 2013 regulamenta a Lei nº 13.577
e em seu artigo 67 mantém o FEPRAC, criado pela Lei nº 13.577/2009 vinculado à
Secretaria do Meio Ambiente, especificando o Gabinete do Secretário, destinando-se
à proteção do solo e das águas subterrâneas contra alterações prejudiciais às suas
funções, bem como à identificação e à reabilitação de áreas contaminadas no Estado
de São Paulo.
A angariação de recursos para o FEPRAC, estão definidos no artigo 68 do
Decreto 59.263/2013 (SÃO PAULO, 2013), os quais são:
“I - dotações ou créditos específicos, consignados no orçamento do Estado;
II - transferências de outros fundos estaduais ou de suas subcontas, cujos recursos se
destinem à execução de projetos, planos, programas, atividades e ações relacionados
com a prevenção e o controle da poluição, de interesse comum;
III - transferência da União, dos Estados e dos Municípios para a execução de planos,
programas, atividades e ações de interesse do controle, preservação e melhoria das
condições do meio ambiente do Estado;
IV - recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos
intergovernamentais;
V - retorno de operações de crédito contratadas com órgãos ou entidades da
administração direta ou indireta, consórcios intermunicipais, concessionários de
serviços públicos e empresas privadas;
VI - produto de operações de crédito e rendas provenientes da aplicação de seus
recursos;
VII - doações de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou multinacionais;
VIII - compensações ambientais provenientes de atividades potencialmente
causadoras de contaminação;
IX - 30% (trinta por cento) do montante arrecadado com as multas aplicadas pelos
órgãos estaduais de controle da poluição ambiental por infrações às disposições da Lei
13577/2009 e deste decreto;
X - recursos provenientes do ressarcimento de despesas efetuadas nos termos dos §§
1º e 2º do artigo 32 da Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009;
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XI - os recursos provenientes da execução das garantias financeiras a que aludem os
incisos IX e X do artigo 4º deste decreto.”

O artigo 70 do Decreto 59.263/2013 (SÃO PAULO, 2013) informa que: os
recursos do FEPRAC destinam-se a apoiar e a incentivar a execução das etapas do
gerenciamento de áreas contaminadas, relacionadas com a identificação e
reabilitação de áreas contaminadas, podendo ser pleiteados por:
“I - órgãos ou entidades da administração direta ou indireta;
II - consórcios intermunicipais;
III - concessionários de serviços públicos;
IV - empresas privadas;
V - pessoas físicas.
§ 1º - Os recursos do FEPRAC poderão ser aplicados a fundo perdido, quando o
tomador for o Estado, obedecidos os termos e condições estabelecidos pelo Conselho
de Orientação, bem como as normas legais e regulamentares aplicáveis à matéria.
§ 2º - A CETESB terá a prerrogativa de tomar os recursos do FEPRAC a fundo perdido,
situação em que atuará somente como secretaria executiva, não podendo atuar como
agente técnico.
§ 3º - O Estado deverá ser ressarcido pelo responsável legal pela área contaminada
das despesas decorrentes da identificação, investigação e reabilitação de áreas
contaminadas de acordo com o estabelecido no § 1º deste artigo.
§ 4º - O Estado, uma vez ressarcido das despesas previstas nos §§ 1º e 3º deste artigo,
destinará integralmente o montante recebido diretamente ao FEPRAC.”

O artigo 71 do Decreto 59.263/2013 (SÃO PAULO, 2013) informa que: nos
casos em que o tomador seja algum órgão ou entidade da administração direta ou
indireta do Estado, os recursos poderão ser destinados à contratação de serviços de
terceiros para a identificação e reabilitação de áreas contaminadas. Os recursos
também poderão ser utilizados para a contratação de auditores independentes para
avaliação de relatórios submetidos a sua avaliação.
O Conselho de Orientação do FEPRAC está definido no artigo 72 onde deverá
ser composto por 24 membros no total, sendo 8 representando o Estado de São Paulo,
8 representando os municípios e 8 membros da Sociedade Civil.
Esse conselho deverá orientar e aprovar a captação e aplicação dos recursos
do fundo, os critérios para verificação da viabilidade técnica, econômica e financeira
dos projetos, elaborar o regimento interno, entre outras atribuições conforme definido
no artigo 73 (SÃO PAULO, 2013).
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A CETESB deverá exercer as funções de agente técnico e de secretaria
executiva do FEPRAC, disponibilizando todo o suporte técnico-administrativo
necessário ao seu funcionamento, mediante solicitação do Conselho de Orientação,
conforme definido no artigo 75 (SÃO PAULO, 2013):
A Secretaria Executiva do Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de
Áreas Contaminadas - FEPRAC, conforme o artigo 76, responde pela assistência
direta ao Conselho de Orientação, com ênfase para as atividades de apoio,
implementação e controle do fundo.
A Agência de Desenvolvimento Paulista, a Desenvolve SP, conforme artigo 77,
será o Agente Financeiro do FEPRAC e atuará como mandatária do Estado, em
conformidade com o estabelecido nas normas legais e nas deliberações do Conselho
de Orientação. A Atuação do Agente Financeiro será definida no Regimento Interno e
demais documentos inerentes ao Fundo e mediante a celebração de instrumento
específico para o estabelecimento das condições necessárias à administração e
gestão dos recursos do FEPRAC.
A Secretaria do Meio Ambiente deverá publicar trimestralmente, no Diário
Oficial do Estado, o relatório financeiro, conforme artigo 80, mantendo em seu sítio na
rede mundial de computadores espaço para informações sobre o FEPRAC, que
deverá conter, no mínimo: a composição do Conselho de Orientação, a pauta e datas
das reuniões do Conselho de Orientação, o relatório financeiro do Fundo e o relatório
das atividades desenvolvidas
Em agosto de 2013, o Secretário do Meio Ambiente - Presidente do FEPRAC
formalizou pedido às entidades que integram o mesmo, para indicarem os
representantes do Estado, dos municípios e da sociedade civil na composição do
Conselho de Orientação. Durante o ano de 2014 alguns avanços ocorreram para o
desenvolvimento da Ação como a instalação do Conselho de Orientação, a
designação da Secretaria Executiva e Coordenação do Fundo, iniciando a elaboração
do Contrato de Gestão e a Minuta do Regimento Interno, necessário para o
desenvolvimento das atividades.
O Relatório da Administração do ano de 2014 da CETESB (SMA, 2015),
informa que a Companhia possui um número de 2.048 empregados entre profissionais
de nível universitário, nível técnico e nível operacional. E de acordo com o
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planejamento estratégico, desenvolveu o estabelecido no Plano Plurianual 2012-2015
que é constituído por um programa intitulado “Gestão e Controle da Qualidade
Ambiental”. Este programa possui oito ações, sendo que quatro correspondem a cada
uma das atividades das Diretorias da CETESB e as demais têm por finalidade
acompanhar a gestão dos fundos e as compensações ambientais. Durante o ano de
2014 observou-se que as metas definidas para o acompanhamento das ações do
Programa foram atingidas e superadas, exceto a meta da ação do Fundo Estadual
para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas – FEPRAC.
O motivo do FEPRAC não atingir sua meta é a não execução de nenhum
projeto de financiamento pelo FEPRAC na remediação de áreas contaminadas.

Os responsáveis legais e solidários pela prevenção, identificação e remediação
de uma área contaminada, está no artigo 18 do decreto (SÃO PAULO, 2013), sendo:
o causador da contaminação e seus sucessores, o proprietário da área, o superficiário,
o detentor da posse efetiva e quem dela se beneficiar direta ou indiretamente.
E o artigo 19 (SÃO PAULO, 2013), 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”.
Também se prevê no §4º do artigo 19 deste decreto (SÃO PAULO, 2013) que:
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 fundamentada que
comprove que os valores gastos na remoção do perigo são compatíveis com o valor
de mercado.
Os trabalhos de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, utilizando-se
recursos previstos no FEPRAC, poderão ser executados de acordo com as
disposições das Leis Federais n.º 8.666/93 (BRASIL, 1993) e 10.520/02 (BRASIL,
2002).
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Em razão das especificações técnicas dos recursos necessários a serem
contratados há de se elaborar “Termos de Referências” para cada um dos serviços a
serem prestados na fase emergencial e pós-emergencial.
Nos Termos de Referências deverão constar minimamente: (a) descrição
completa do serviço a ser executado; (b) escopo dos trabalhos, incluindo: quantidades
envolvidas, local e vigência do contrato; e (c) Exigências Legais, Normativas e
Institucionais para a prestação dos serviços (GOUVEA, 2015).

4.6.3 Exemplo de aplicação de recursos de fundos para o meio ambiente
No Estado de São Paulo foi aprovada o Decreto nº 46.842, de 19 de junho de
2002 que regulamenta a Lei nº 11.160 de 18 de junho de 2002 que dispõe sobre a
Criação do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP (SÃO
PAULO, 2002).
Este é um Fundo de Financiamento e Investimento vinculado à Secretaria do
Meio Ambiente, Gabinete do Secretário, destinado a apoiar e incentivar a execução
de projetos relacionados ao controle, à preservação e à melhoria das condições do
meio ambiente no Estado de São Paulo.
As receitas do FECOP serão oriundas, conforme artigo 2º:
“I - dotações ou créditos específicos, consignados no orçamento do Estado;
II - transferências dos saldos e aplicações de outros fundos estaduais ou de suas
subcontas, cujos recursos se destinem à execução de projetos, planos, programas,
atividades e ações relacionados à prevenção e ao controle da poluição, de interesse
comum;
III - transferências da União, dos Estados e dos Municípios para a execução de planos,
programas, atividades e ações de interesse do controle, preservação e melhoria das
condições do meio ambiente no Estado;
IV - recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos
intergovernamentais;
V - o retorno de operações de crédito contratadas com órgãos ou entidades da
administração direta ou indireta, consórcios intermunicipais, concessionários de
serviços públicos e empresas privadas;
VI - o produto de operações de crédito e as rendas provenientes da aplicação de seus
recursos;
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VII - doações de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou multinacionais;
VIII - outros recursos que lhe forem atribuídos;
IX - multas impostas a infratores da legislação ambiental que forem convertidas em
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, nos
termos previstos no § 4º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, e executados mediante custeio de ações e projetos de preservação, melhoria e
recuperação ambiental, na forma a ser definida em regulamento;
X - doações de pagadores de serviços ambientais, efetuadas com a finalidade
específica de remunerar serviços ambientais no âmbito de projetos desenvolvidos pelo
Poder Público;
XI - remunerações pela fixação e sequestro de carbono em projetos desenvolvidos pelo
Poder Público no âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais,
instituído pela Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009.
Parágrafo único - O recebimento de doações de que trata o inciso X deste artigo ficará
condicionado à prévia autorização do Poder Executivo."

Os recursos do FECOP (SÃO PAULO, 2002) serão aplicados em operações
financeiras destinadas a apoiar e incentivar a execução de projetos relacionados ao
controle, à preservação e à melhoria das condições do meio ambiente no Estado de
São Paulo. Poderão ser aplicados a fundo perdido quando o tomador for pessoa
jurídica de direito público; e no caso de pessoa física ou jurídica de direito privado,
quando os serviços ambientais forem no âmbito do Programa Estadual de
Remanescentes Florestais, instituído pela Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009.
E podem habilitar-se à obtenção dos recursos: órgãos ou entidades da administração
direta ou indireta, consórcios intermunicipais, concessionários de serviços públicos e
empresas privadas.
O Conselho de Orientação do FECOP (SÃO PAULO, 2002) terá uma Secretaria
Executiva e possui a seguinte composição, conforme artigo 4º: sendo o Presidente o
Secretário do Meio Ambiente, secretário da fazenda, secretário de economia,
secretário de recursos hídricos, saneamento e obras, diretor presidente da CETESB
e outros a serem designados.
A competência do Conselho de Orientação do FECOP será: solicitar
manifestações e pareceres de mérito a respeito da viabilidade técnica dos planos,
programas e projetos apresentados ao Fundo; aprovar os instrumentos necessários a
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disciplinar as atividades dos agentes financeiro e técnico do fundo, bem como da sua
Secretaria Executiva; apreciar relatórios elaborados pelo agente financeiro, pelo
agente técnico e pela Secretaria Executiva do fundo, determinando medidas corretivas
necessárias ao fiel e cabal cumprimento dos objetivos do fundo; aprovar os projetos a
serem beneficiados com recursos do fundo.
A CETESB exercerá as funções de agente técnico e de Secretaria Executiva
do FECOP, disponibilizando todo o suporte técnico-administrativo necessário ao seu
funcionamento, mediante requisição do Conselho de Orientação.
As aplicações do FECOP a fundo perdido deverão atender, em especial, às
seguintes finalidades:
“I- implantação de projetos de:
a) aterros sanitários;
b) reciclagem de resíduos sólidos domiciliares e de limpeza pública urbana;
c) revegetação de nascentes ou áreas de preservação permanente;
II - aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para coleta, tratamento e
disposição adequada de resíduos domiciliares e de limpeza pública urbana;
III - adequação das condições de:
a) tratamento e disposição final de esgotos sanitários;
b) drenagem urbana, visando o controle de inundações;
IV - aplicação em projetos de recuperação da biodiversidade;
V - implantação de projetos ligados à recuperação de córregos urbanos;
VI - execução do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais no âmbito do
Programa de Remanescentes Florestais de que trata a Lei nº 13.798, de 9 de novembro
de 2009, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC."

Entre os anos de 2008 e 2011, foram repassados aos municípios do Estado de
São Paulo cerca de R$ 91,34 milhões para aquisição de equipamentos para a
melhoria da gestão ambiental, como caminhão de coleta seletiva, caminhão
compactador e coletor de lixo, centros de triagem de resíduos sólidos, páscarregadeiras, retroescavadeiras, triturador de galhos e triturador de resíduos da
construção civil. Nesse período as prioridades do Governo do Estado de São Paulo
eram os equipamentos relacionados aos resíduos sólidos de acordo com Mauro
Haddad, gerente do programa à época (GOMEZ, 2011).
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Segundo informações obtidas em CETESB (2016), de 2011 a 2014, 643
projetos foram aprovados pelo FECOP, os quais favoreceram 421 municípios, com
um valor investido de R$ 121,18 milhões. Os municípios são selecionados de acordo
com o Ranking Ambiental estabelecido no âmbito do Programa Município Verde Azul
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo.
De 2015 até abril de 2016, foram contemplados 90 projetos, beneficiando 77
municípios, totalizando o montante de R$ 14,34 milhões, mediante a concessão de
financiamento não reembolsável (CETESB, 2016).
A CETESB divulgou em seu relatório da administração do ano de 2014 que o
número de projetos financiados no ano de 2014 superou a meta prevista de 200
projetos, totalizando 227 projetos financiados (CETESB, 2015).
O número acumulado de projetos financiados pelo FECOP nos anos de 2012,
2013 e 2014 observando-se que a meta prevista de 600 projetos financiados para
esses 3 anos foi superada, conforme pode ser observado na figura 9 abaixo.
Figura 9 – Número previsto pelo número realizado de projetos financiados pelo FECOP
durante os anos de 2012, 2013 e 2014
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4.7 Mercado Imobiliário
4.7.1 Incorporação Imobiliária
A

atividade

de

incorporação

imobiliária

refere-se

à

articulação

do

empreendimento imobiliário. A incorporadora e/ou construtora identifica os melhores
terrenos a serem adquiridos, desenvolve o projeto arquitetônico, promove seu
lançamento e as ações de marketing, levanta o financiamento e coordena sua
construção, assim como cuida para que a entrega seja feita dentro do prazo.
Neste mesmo sentido, de acordo com a Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
que dispões sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias
(BRASIL, 1964), define a incorporação imobiliária como a atividade exercida com o
intuito de promover a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou
conjunto de edificações compostas de unidades, por meio de compromissos de venda
e compra ou efetiva venda e compra de frações ideais de terreno vinculadas a futuras
unidades em edificações a serem construídas ou em construção sob regime
condominial, responsabilizando-se o incorporador pela entrega, em certo prazo, preço
e determinadas condições, das obras concluídas.
A Lei de Incorporação disciplina também os direitos e as obrigações do
incorporador, dentre outras:
•

somente negociar a venda das unidades em construção após ter obtido
o registro da incorporação na matrícula do terreno no Oficial de Registro
de

Imóveis,

cujo

requerimento

deverá

ser

acompanhado,

principalmente, dos seguintes documentos: a) título de propriedade de
terreno, ou de promessa, irrevogável e irretratável e de compra e venda
devidamente registrado; b) certidões negativas de impostos federais,
estaduais e municipais, de protesto de títulos, de ações cíveis e criminais
e de ônus reais relativamente ao terreno, aos alienantes do terreno e ao
incorporador; c) projeto de construção devidamente aprovado pelas
autoridades competentes; d) cálculo das áreas das edificações,
discriminando, além da global, a das partes comuns, e indicando, para
cada tipo de Unidade a respectiva metragem de área construída; e)
memorial

descritivo

das

especificações

da

obra

projetada;

f)

discriminação das frações ideais de terreno com as Unidades que a elas

72

corresponderão; g) minuta da futura convenção de condomínio que
regerá a edificação;
•

supervisionar a construção do projeto previsto no contrato e de acordo
com a aprovação concedida pelas autoridades governamentais;

•

obter o certificado de conclusão ("Habite-se") do empreendimento;

•

efetuar a especificação e instituição do condomínio edilício, para que
cada unidade possa ter seu proprietário exclusivo, averbando-se a área
construída do empreendimento; e

•

entregar ao adquirente as unidades concluídas, de acordo com as
especificações contratuais, e transferir ao adquirente o direto de
propriedade da unidade, por meio da lavratura da escritura pública de
venda e compra (BRASIL, 1964).

4.7.2 O Modelo de Incorporação Imobiliária no Brasil
As principais atividades no mercado de incorporação imobiliária são: o
desenvolvimento, a construção e a venda de unidades residenciais. O perfil de renda
do público alvo definem as características do empreendimento imobiliário, a
abordagem de marketing e o processo de construção. Assim, empreendimentos de
padrão econômico são mais sensíveis à variação de preços, o que demanda
otimização de custos por meio de técnicas e processos de construção com
características de produção industrial. Já os empreendimentos destinados a
consumidores de médio e alto padrão se diferenciam pela conceituação do produto,
estilo de construção, pela gama de serviços e vantagens oferecidas em um
determinado projeto, assim como pela localização privilegiada em regiões nobres das
grandes cidades.
Em razão do longo período de grande carência de financiamentos tanto para a
produção como para o comprador final, o mercado de incorporação imobiliária
brasileiro desenvolveu mecanismos próprios para viabilizar a captação de recursos
para a construção dos empreendimentos pelo modelo de autofinanciamento, o qual
consiste na combinação de vendas antecipadas e financiamento próprio ao adquirente
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final. Essa característica confere dinâmica própria ao mercado brasileiro,
diferenciando-o de outros mercados no mundo.
As unidades habitacionais são vendidas a partir do lançamento de um
empreendimento, antes do início da construção. Até o término da construção, o
incorporador recebe, em média, de 30% a 50% do valor total, a depender do perfil do
empreendimento e do comprador. Com os recursos recebidos de forma antecipada, o
incorporador diminui a necessidade de aporte de capital próprio ou a dependência de
financiamento bancário.
No entanto, em virtude do maior interesse das instituições financeiras no
financiamento imobiliário ao consumidor final, muitas companhias, optam por transferir
os recebíveis dos clientes para estas instituições após a entrega do empreendimento
(processo

conhecido

como

repasse),

obtendo

os

recursos

financeiros

antecipadamente.

4.7.3 Marcos Legais da Incorporação Imobiliária
A Lei nº 4.591, de 1964, também conhecida como LCI - Lei dos Condomínios e
Incorporações (BRASIL, 1964), é um dos importantes marcos legais do setor, já que
até aquele momento não havia uma legislação específica para condomínios em
planos horizontais. Além disso, a LCI definiu de forma clara a figura do incorporador
imobiliário, responsável pela arregimentação do capital a ser direcionado para a
construção e pela vinculação das frações ideais às unidades autônomas, não sendo
necessariamente o responsável pela construção.
Ainda em 1964, por meio da Lei nº 4.380 (BRASIL, 1964), surge o Sistema
Financeiro da Habitação (SFH). Tal medida buscava impulsionar o sistema de crédito
imobiliário, criando instituições que facilitassem a captação de recursos direcionados
ao setor e a formação de poupança de longo prazo, em contraste com a tendência
imediatista do investimento da época. Em função da fragilização do sistema financeiro,
com as altas inflações, a lei instituiu a correção monetária, estabilizando a evolução
no valor dos depósitos, e criou o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
(SBPE), vinculando os depósitos da Poupança e do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS, criado no ano de 1966) ao financiamento imobiliário. O Banco
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Nacional da Habitação (BNH) foi o órgão instituído para realizar o controle deste
sistema.
O SFH teve grande sucesso no aumento do fluxo de recursos para a construção
de moradias nas décadas de 60 e 70, chegando ao auge em 1980. No entanto, com
o aumento exponencial da inflação no final da década de 80, as taxas de reajuste dos
financiamentos, tornaram-se incompatíveis com o cenário econômico, dificultando a
concessão de crédito e aumentando o risco do sistema.
Com isso criou-se, por meio da Lei nº 9.514, de 1997 (BRASIL, 1997), o
Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), que buscava criar soluções para o problema do
crédito imobiliário. Por meio dele foram criadas as Companhias Securitizadoras de
Créditos Imobiliários (CSCI) e os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI),
abrindo espaço para os repasses de recebíveis e a diminuição dos riscos relacionados
à inadimplência. Foi criado ainda o mecanismo da Alienação Fiduciária, na qual, até
o momento de quitação da dívida, é a entidade financiadora quem possui a
propriedade do bem, facilitando o processo judicial em caso de inadimplência, mais
complexo no caso das hipotecas.
Em 2004 é decretada ainda a Lei nº 10.931 (BRASIL, 2004), criando o Regime
Especial de Tributação (RET) da construção civil, com caráter opcional de adesão. A
criação do RET está vinculada à outra instituição criada pela lei, o Patrimônio de
Afetação, pré-requisito para o regime, e que tem como finalidade a garantia aos
compradores de empreendimento imobiliário, no caso de falência da empresa
construtora ou incorporadora. Com isso, cria-se um patrimônio próprio para cada
empreendimento, com sua própria contabilidade e separado dos bens e obrigações
do incorporador/construtor.
O governo federal também anunciou um pacote de medidas de apoio ao ramo
de construção, desonerando a folha salarial (a contribuição de 20% para o INSS é
substituída pela de 2% sobre o faturamento), diminuindo a alíquota do RET de 6%
para 4% e aumentando o limite do "RET Social" (alíquota de 1% para imóveis de
interesse social) para R$ 100 mil.
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4.7.4 Fatores que Influenciam o Mercado Imobiliário
Fatores Macroeconômicos: Os imóveis são bens de elevado valor individual e
em geral têm grande peso relativo no orçamento das famílias. A aquisição de um
imóvel depende em grande medida da disponibilidade de financiamento de longo
prazo. Assim, o desempenho do mercado imobiliário é influenciado por diversos
fatores macroeconômicos, como o crescimento do PIB e da renda per capita, o nível
das taxas de juros, a inflação e a confiança do consumidor.
Fatores Demográficos e Socioculturais: O crescimento da população brasileira,
a elevada porcentagem de jovens em relação ao total da população, a tendência de
envelhecimento da população, o declínio do número de habitantes por domicílio e a
preferência sociocultural pela casa própria são elementos combinados que
comportam um elevado potencial de demanda por imóveis residenciais no Brasil nos
próximos anos.
Disponibilidade de Crédito Imobiliário: Incentivar o crescimento da construção
civil no Brasil é sempre uma das prioridades dos governantes brasileiros, tendo em
vista que este setor é capaz de absorver rapidamente mão-de-obra em grande
intensidade e assim contribuir para a melhoria de índices sociais como o desemprego.

4.7.5 Déficit habitacional brasileiro
O relatório “Anuário do Mercado Imobiliário 2016” (SECOVI, 2016) informa que
o déficit habitacional brasileiro alcançou 6,1 milhões de domicílios em 2014, sendo
que a falta de moradia está concentrada nos centros urbanos (88%) e 31% localizase nas grandes metrópoles.
O déficit habitacional é compostos por famílias que vivem em coabitação com
intenção de mudar, em domicílios rústicos, em domicílios com adensamento
excessivo

(cômodos

alugados

ou

cedidos),

ou

ainda

por

famílias

com

comprometimento excessivo da renda com aluguel (acima de 30% da renda familiar)
(SECOVI, 2016).
A demanda habitacional informada por SECOVI (2016) mostra uma projeção
por necessidade de domicílios residenciais entre os anos de 2015 e 2015 de
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aproximadamente 14,55 milhões de domicílios, ou 1,5 milhão de moradias somente
para atender a demanda anual.
Esse estudo foi baseado no histórico dos dados sócio demográficos do IBGE,
que demostraram o incremento de 14,98 milhões de domicílios entre os anos de 2004
e 2014.

4.7.6 O Mercado Imobiliário na Cidade de São Paulo
De acordo com a publicação SECOVI (2016), no município de São Paulo, foram
lançadas 17,6 mil unidades residenciais, o que representa o segundo ano consecutivo
de retração nos lançamentos, sendo uma redução de 23,3% em relação a 2015 que
também foi 32,4% inferior aos de 2014. Este movimento de retração fez com que o
ano de 2016 despontasse como o pior ano em termos de lançamentos residenciais
desde 2004, quando houve a mudança de metodologia da Pesquisa do Mercado
Imobiliário realizada pelo Secovi-SP.
Além disso, a falta de confiança de compradores e de empresários, motivada
pelos efeitos da forte crise política e econômica no País, por altos índices de
desemprego e perda de poder aquisitivo, contribuíram, ainda mais, para o baixo
desempenho do mercado no ano.
A figura 10 apresenta o gráfico com os lançamentos residenciais na cidade de
São Paulo entre os anos de 2004 a 2016.
Figura 10 – Lançamento de imóveis residenciais na cidade de São Paulo – 2004 a 2016

Fonte: SECOVI (2016).
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A figura 10 mostra que em 2007, com a abertura de capital das incorporadoras
na Bolsa de Valores, fato que injetou recursos novos para o setor, o mercado
imobiliário ofertou 39 mil unidades na cidade de São Paulo.
Em 2008, o mercado mantinha forte ritmo de crescimento. Porém, com a crise
financeira internacional nos Estados Unidos, houve queda no total de lançamentos.
Em 2009, com o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)
como medida anticíclica e com dois grandes objetivos: contratar um milhão de
unidades novas e financiar a aquisição com descontos (subsídios escalonados) por
meio de recursos oriundos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e do
Tesouro Nacional. O programa ofereceu Lançamentos residenciais por ano – cidade
de São Paulo condições tributárias diferenciadas para as incorporadoras atenderem
famílias com renda de zero a dez salários mínimos. Além de impulsionar a produção,
o programa contribuiu para a redução do déficit habitacional.
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5 RESULTADOS OBTIDOS
Neste item será apresentado os resultados obtidos com a pesquisa realizada
para identificar os contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de São Paulo e a
iniciativa privada para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas entre os anos de
2005 a 2015.
A segunda parte apresenta o resultado dos contratos celebrados entre os
diversos órgãos do Estado de São Paulo com a Iniciativa privada para o
Gerenciamento de Áreas Contaminadas.
A terceira parte refere-se a identificar e avaliar se as maiores construtoras e
incorporadoras do Estado de São Paulo abordam o tema de áreas contaminadas em
seus relatórios financeiros e de sustentabilidade. Nessa parte faz-se um paralelo com
o estudo do Mercado Ambiental Brasileiro realizado pelo IPT (MORAES et al., 2016).
Por fim, na quarta parte dos Resultados Obtidos avalia-se como o Fundos
Ambientais como o FEPRAC tem ajudado na identificação e recuperação de áreas
contaminadas bem como cita-se o exemplo de um estudo de caso com utilização de
recursos financeiros de fundos ambientais para investigação e remediação de áreas
contaminadas.

5.1 Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) – Contratos celebrados para
Gerenciamento de Áreas Contaminadas
Entre os anos de 2005 e 2015, diversos órgãos da Prefeitura Municipal de São
Paulo, tais como a Companhia Metropolitana de Habitação – COHAB, Secretaria de
Habitação, Secretaria de Educação, Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente,
as Subprefeituras do Município, Secretaria de Infraestrutura Urbana, Companhia de
Engenharia de Trafego – CET, Instituto de Previdência Municipal – IPREM, entre
outros, assinaram 77 contratos com diversas empresas da iniciativa privada para
realizar investigação de terrenos com potencial de contaminação ou mesmo remediar
áreas contaminadas. A figura 11 apresenta os valores do contratos celebrados entre
os anos de 2005 e 2015.
O Anexo A apresenta os dados do contrato celebrado entre os diversos órgãos
da Prefeitura de São Paulo e a iniciativa privada exclusivamente para execução de
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trabalhos de Gerenciamento de Áreas Contaminadas o qual também pode ser
observado o objeto do contrato.
A Prefeitura de São Paulo investiu cerca de R$ 16.254.546,99 em 77 projetos.
Destaque para a COHAB-SP que foi responsável por 42 contratos assinados com
valor aproximado de R$ 9.973.753,14 que representam mais da metade dos contratos
assinados e valores investidos.
A COHAB-SP possui como objetivo a construção de moradias para a população
de baixa renda, por meio de aquisição e comercialização de terrenos e glebas.

Figura 11 – Contratos Celebrados pela Prefeitura de São Paulo para Gerenciamento de Áreas
Contaminadas – 2005 a 2015
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Fonte: Elaboração Própria.

Entre os diferentes tipos de trabalhos contratados pelos diversos órgãos da
Prefeitura de São Paulo, observa-se na figura 12, bem como na tabela do anexo A,
que: 4 contratos foram celebrados para realizar estudo de Avaliação Ambiental
Preliminar, e o destaque são os 30 contratos celebrados para realizar estudos de
Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória além de 9 estudos para realizar
Investigação Confirmatória. Portanto, pouco mais da metade dos projetos contratados
pela Prefeitura de São Paulo, 43 projetos de um total de 77 projetos , entre os anos
de 2005 e 2015, estão relacionados as fases iniciais do Gerenciamento de áreas
contaminadas, ou seja, com a Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória.
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Com relação aos contratos para execução de trabalhos de gerenciamento de
área contaminadas para delimitação de contaminantes, foram executados 17 estudos
(22% do total), sendo: 7 estudos para Investigação Detalhada, 7 para Investigação
Detalhada e Análise de Risco à Saúde Humana, 2 para Investigação Detalhada e
Plano de Intervenção e 1 para Investigação Detalhada e Remediação.
Os projetos de remediação identificados representam um total de 13 estudos
(17% do total), sendo: 10 projetos para extração e monitoramento de gases, 2 para
remoção de fase livre e 1 para remoção de tanques de combustíveis.

Figura 12 – Quantidade de Contratos Celebrados pela Prefeitura de São Paulo por tipo de
trabalho de GAC – 2005 a 2015

Quantidade de Projetos realizados de GAC por tipo de trabalho
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5.2 Estado de São Paulo (SP) – Contratos celebrados para Gerenciamento de
Áreas Contaminadas
No Estado de São Paulo, nos últimos 10 anos, foram assinados 70 contratos
entre os diversos órgãos estaduais e a iniciativa privada e até mesmo com institutos
de pesquisas. A figura 13 apresenta os valores do contratos celebrados entre os anos
de 2005 e 2015.
O Anexo B apresenta os principais contratantes: Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos – CPTM, Desenvolvimento Rodoviário – DERSA, Departamento de
Estradas e Rodagem – DER, Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE,
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, entre outros.
Os investimentos foram de R$ 27.707.858,89 em 70 projetos. Destaque para a
EMAE que investiu em apenas um projeto o valor de R$ 11.845.380,00 para remoção
do lodo de flotação da água do Rio Pinheiros e também pela CDHU que em 10
contratos assinados investiu R$ 5.294.915,62, assim como a COHAB-SP do município
de São Paulo, para avaliar as condições dos terrenos para implantação de projetos
habitacionais ou mesmo remedição de áreas contaminadas.

Figura 13 – Contratos Celebrados pelo Estado de São Paulo para Gerenciamento de Áreas
Contaminadas – 2005 a 2015
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Entre os diferentes tipos de trabalhos contratados pelos diversos órgãos do
Estado de São Paulo, observa-se na figura 14, bem como na tabela do anexo B, que:
3 contratos foram celebrados para realizar estudo de Avaliação Ambiental Preliminar,
13 para Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória, 4 para realizar
Investigação Confirmatória além de 3 projetos “completos”, ou seja, Avaliação
Preliminar, Confirmatória, Detalhado, Análise de Risco e Plano de Intervenção.
Portanto, 23 projetos de um total de 70 projetos , entre os anos de 2005 e 2015, estão
relacionados as fases iniciais do Gerenciamento de áreas contaminadas, ou seja, com
a Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória.
Com relação aos contratos para execução de trabalhos de gerenciamento de
área contaminadas para delimitação de contaminantes, foram executados 15 estudos
(21,4% do total), sendo: 9 estudos para Investigação Detalhada, 3 para Investigação
Detalhada e Análise de Risco à Saúde Humana, 1 para Investigação Detalhada,
Análise de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção além de 2 estudos de
monitoramento da água subterrânea.
Os contratos de remediação identificados representam um total de 27 projetos
(38,6% do total), sendo: 1 para remoção e destinação de solo contaminado, 2 projetos
para extração e monitoramento de gases, 2 para remoção de fase livre e o destaque
fica para 22 projetos para remoção de tanques de combustíveis.

83

Figura 14 – Quantidade de Contratos Celebrados pelo Estado de São Paulo por tipo de
trabalho de GAC – 2005 a 2015
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5.3 Investimento do Setor Privado para Reabilitação e Reutilização de Áreas
Contaminadas e/ou Brownfields
Este estudo teve como abordagem principal o papel dos setor privado, as
construtoras e incorporadoras, que apesar de não possuírem terrenos com potencial
de contaminação sob sua propriedade muitas vezes prospectam locais/áreas para
realizarem o seu desenvolvimento imobiliário. Em áreas industrializadas, como a
Região Metropolitana de São Paulo, é comum um terreno possuir algum tipo de
potencial de contaminação, seja pelo seu histórico de ocupação ou até mesmo o seu
entorno.
Por isso, antes de concretizar a compra e venda de um terreno com potencial
ou não de contaminação, empresas de consultoria ambiental são contratadas pelas
empresas interessadas para desenvolver estudos de Investigação de Passivo
Ambiental.
Conforme definido por (MORAES et al., 2016), as consultorias ambientais são
as grandes articuladoras do processo de Gerenciamento de Áreas Contaminadas
junto aos órgãos ambientais, e representam os responsáveis legais e assumem a
responsabilidade técnica de todas as ações necessárias para confirmar ou não a
existência de passivo ambiental e se existir definir as medidas necessárias para
reabilitar o terreno para o uso futuro desejado.
A quantidade de empresas atuantes na cadeia produtiva de GAC identificadas
no estudo coordenado por MORAES et al. (2016) foi cerca de 230 empresas das quais
102 são consultorias ambientais, 42 laboratórios de análises ambientais e 33
consultoria jurídica com especialidade ambiental.
No entanto, apenas 33 empresas identificadas no estudo responderam aos
questionamentos realizados pelos pesquisadores. E com relação aos responsáveis
legais por terrenos com potencial de contaminação, e neste caso estão inclusas as
construtoras

e

incorporadoras,

apenas

duas

empresas

responderam

aos

questionários e por isso essas informações não foram utilizadas no relatório final
(MORAES et al., 2016).
Das 33 empresas, cerca de 80% forneceram informações sobre o faturamento
anual, sendo que o faturamento total entre os anos de 2012 a 2014 das empresas que
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responderam aos questionários é aproximadamente R$ 360 milhões, com média de
R$ 14 milhões/ano (MORAES et al., 2016).
É importante ressaltar que o faturamento das empresas resultantes da
pesquisa sobre o Mercado Ambiental Brasileiro de Áreas Contaminadas representa o
faturamento onde também estão relacionados outros temas ambientais como
licenciamento ambiental, educação ambiental, plantios compensatórios, supervisão
ambiental, entre outros.
Dos setores da economia atendidos pelas empresas da pesquisa, destaca-se
a indústria que corresponde a mais de 50% do faturamento de 1/3 das organizações.
Em segundo lugar encontra-se o setor imobiliário, seguido das consultorias
ambientais, postos de combustíveis, petróleo e gás, governo, agricultura, comércio,
mineração e outros (MORAES et al., 2016).
Outro item pesquisado por MORAES et al. (2016) foram os “gargalos” para
atuação das empresas do setor de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, tais
como:
•

Deficiência da aplicação e fiscalização da lei;

•

Elevados custos da prestação de serviço (análises químicas, ensaios de
tratabilidade, entre outros.);

•

Elevados custos de aplicação das técnicas de investigação/remediação;

•

Falta de informação sobre mercados;

•

Dificuldade para se adequar a padrões, normas e regulamentações;

•

Escassez de fontes apropriadas de financiamento;

•

Falta de informação sobre as tecnologias;

•

Escassez de ensaios de tratabilidade ofertados no Brasil;

•

Escassez de serviços técnicos externos adequados;

•

Ausência de padrão de qualidade dos serviços ofertados;

•

Falta de pessoal qualificado.

E os principais aspectos a serem observados para uma maior dinamização do
setor foram (MORAES et al., 2016):
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•

Maior fiscalização;

•

Maior atendimentos dos requisitos impostos pelas ações judiciais;

•

Celeridade dos órgãos ambientais;

•

Obrigatoriedade de contabilização dos passivos nos balanços contábeis
das empresas;

•

Maior punição para os donos de áreas contaminadas;

•

Eliminação de conflitos entre órgãos ambientais.

O estudo coordenado por (MORAES et al, 2016) não conseguiu obter dados
primários direto dos representantes legais pelas áreas contaminadas e também não
conseguiu viabilizar parcerias com entidades de segmentos industriais e produtivos
potencialmente e historicamente geradores de áreas contaminadas e que pudessem
auxiliar na obtenção de informações sobre as áreas contaminadas sob sua
responsabilidade.
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5.3.1 Principais construtoras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo
A fim de obter informações das principais construtoras e incorporadoras
atuantes no Estado de São Paulo, realizou-se uma pesquisa no site da bolsa de
valores de São Paulo (atual BM&FBOVESPA) com a classificação setorial das
empresas no setor econômico “Consumo Cíclico” no subsetor “Construção Civil.
Foram identificadas 17 empresas com capital aberto na bolsa de valores de São Paulo
conforme identificada na tabela 5.

Tabela 5 – Classificação setorial das empresas do setor econômico “Consumo Cíclico” do
subsetor “Construção Civil” negociados na BM&FBOVESPA
Setor de atuação: Consumo Cíclico
Subsetor: Construção Civil
Segmento: Edificações

Nome de Pregão

CÓDIGO

CONST A LINDI

CALI

CR2

CRDE

CYRELA REALT

CYRE

DIRECIONAL

DIRR

Even Construtora e Incorporadora S.A.

EVEN

EVEN

EZ TEC Empreend. e Participações S.A.

EZTEC

EZTC

Gafisa S.A.

GAFISA

GFSA

Helbor Empreendimentos S.A.

HELBOR

HBOR

JHSF PART

JHSF

JOAO FORTES

JFEN

MRV

MRVE

PDG REALT

PDGR

RODOBENSIMOB

RDNI

ROSSI RESID

RSID

TECNISA

TCSA

Trisul S.A.

TRISUL

TRIS

Viver Incorporadora e Construtora S.A.

VIVER

VIVR

Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A.
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreend. e Part.
Direcional Engenharia S.A.

JHSF Participações S.A.
João Fortes Engenharia S.A.
MRV Engenharia e Participações S.A.
PDG Realty S.A. Empreend e Participações
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
Rossi Residencial S.A.
Tecnisa S.A.

Fonte: Adaptado de BM&FBOVESPA (2017).

Dessa forma, foram pesquisados nos relatórios financeiros das 17 empresas
listadas na tabela 5 se havia informações sobre investimentos em revitalização ou
reabilitação de áreas contaminadas e também identificar nos relatórios de
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sustentabilidade (caso sejam publicados pelas empresas) alguma informação sobre
passivos ambientais.
E a partir das 17 empresas identificadas, foram selecionadas 12 empresas que
apresentam como principais projetos a construção de empreendimentos habitacionais
no Estado de São Paulo. A tabela 6 apresenta as empresas que foram selecionadas
para responderem a um questionário sobre revitalização e reabilitação de áreas
contaminadas. A tabela 6 também apresenta a informação se a empresa produz ou
não Relatório de Sustentabilidade.

Tabela 6 – Empresas selecionadas para responder o questionário sobre investimentos
financeiros para investigação e reabilitação de áreas contaminadas e investimentos
Nome de
Pregão

Possui Relatório de
Sustentabilidade

Construtora Adolpho Lindenberg S.A.

CONST A LINDI

Não

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreend. e Part.

CYRELA REALT

Parcial

Even Construtora e Incorporadora S.A.

EVEN

Sim

EZ TEC Empreend. e Participações S.A.

EZTEC

Não

Gafisa S.A.

GAFISA

Não

Helbor Empreendimentos S.A.

HELBOR

Não

MRV

Parcial

PDG REALT

Não

ROSSI RESID

Não

TECNISA

Parcial

Trisul S.A.

TRISUL

Parcial

Viver Incorporadora e Construtora S.A.

VIVER

Não

Nome das empresas selecionadas

MRV Engenharia e Participações S.A.
PDG Realty S.A. Empreend e Participações
Rossi Residencial S.A.
Tecnisa S.A.

Legenda: Não: não foi localizado o relatório de sustentabilidade ambiental. Parcial: há um
relatório de sustentabilidade ambiental mas não há informações sobre áreas contaminadas.
Sim: há um relatório de sustentabilidade ambiental com informações sobre áreas
contaminadas.
Fonte: Elaboração própria

Nas informações obtidas no site da Bolsa de Valores e nos sites das 12
principais construtoras, apenas a empresa EVEN apresentou alguma informação
sobre áreas contaminadas em seu relatório de Sustentabilidade.
As empresas Cyrela, MRV, Tecnisa e Trisul apresentaram relatórios de
sustentabilidade sem informações sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. E
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as outras construtoras não possuem ou não foi localizado seus relatórios de
sustentabilidade.
No dia 02 de março de 2017 foram enviados e-mails para as 12 empresas
listadas na tabela 6 para responderem: “se é possível estimar a quantidade de áreas
investigadas bem como os valores investidos para investigar se o terreno estava ou
não contaminado e até mesmo para remediar a contaminação”.
Com relação às respostas das empresas aos questionamentos, não foram
respondidas ou não acrescentaram novas informações sobre a pesquisa realizada em
seus sites e nos relatórios disponibilizados pelas empresas listadas na tabela 6 e
também não foi possível identificar a quantidade de terrenos revitalizados ou valores
investidos para recuperação de passivo ambiental.
A exceção foi a Construtora EVEN que informa em seu Relatório Anual e de
Sustentabilidade EVEN 2015 (Ano Base 2014) que encerrou o ano de 2014 com um
banco de terrenos (landbank) de 1.359.169 m², sendo que 75.521 m² corresponderam
a lançamentos no ano, dos quais 34,50% necessitavam de algum tipo de intervenção,
por apresentar grau de contaminação. Essas áreas foram submetidas a processos de
remediação para serem totalmente reabilitadas para seu uso e ocupação sem risco,
devidamente aprovados pelos órgãos competentes quando necessário. Já 24,96%
apresentavam

algum

grau

de

alteração,

porém

sem

necessidade

de

intervenção/remediação, pois não gerava risco ao uso, e 40,54% não tinham
contaminação (EVEN, 2015). Informa ainda que a análise ambiental e de
contaminação é realizada em 100% dos terrenos e não somente naqueles cujas áreas
fazem parte do cadastro da CETESB. A tabela 7 apresenta a dimensão dos terrenos
da construtora Even que não apresentaram nenhum tipo de contaminação, dos que
apresentaram contaminação e não necessitavam de algum tipo de intervenção e dos
terrenos com contaminação e que foi necessário algum tipo de intervenção para
remediação.
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Tabela 7 – Avaliação da contaminação em terrenos da construtora Even nos anos de 2013,
2014 e 2015
Ano 2013

Ano 2014

Ano 2015

Dimensão
dos terrenos
(m²)

Porcentage
m

Dimensão
dos terrenos
(m²)

Porcentage
m

Dimensão
dos terrenos
(m²)

Porcentage
m

Contaminação
com intervenção

36.577

47,65%

26.059

34,50%

4.600

10,43%

Contaminação
sem intervenção

18.147

23,64%

18.849

24,96%

25.137

57,00%

Sem
Contaminação

22.039

28,71%

30.614

40,54%

14.359

32,57%

Total

76.763

100%

75.522

100%

44.096

100%

---

---

1.359.169

---

---

---

Landbank

Fonte: Adaptado de EVEN (2015) e EVEN (2016).

Outra forma de obter informações sobre a quantidade de área e/ou terrenos
que foram investigados (Avaliação Ambiental Preliminar e Investigação Confirmatória)
e que não apresentaram contaminação e dessa forma não entraram na lista de áreas
contaminadas da CETESB (2015) foi o envio de uma pesquisa ao setor de áreas
contaminadas do órgão ambiental.
No entanto, em resposta a esses questionamentos, a CETESB informou que
não possui essa relação de áreas produzida e para obter essas informações seria
necessário um levantamento manual do conteúdo de cada um dos Processos
associados ao Gerenciamento de Áreas Contaminadas em toda a CETESB.
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5.4 Exemplo de aplicação de recursos de fundos para o meio ambiente –
Prefeitura Municipal de Campinas (SP)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (2016) criou o Fundo Municipal
de Meio Ambiente, com o nome de PROAMB – Fundo de Recuperação, Manutenção
e Preservação do Meio Ambiente, instituído pela Lei Municipal 9.811 de 23 de julho
de 1998 que dispõe sobre as regras do Fundo e disciplina as fontes e aplicações de
recursos, a contabilidade e quem compete a presidência e secretaria do fundo.
O principal motivo para a criação do Fundo Municipal de Campinas é o artigo
73 da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, também conhecida como Lei de Crimes
Ambientais, que trata dos valores arrecadados em pagamento de multas por infração
ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº
7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de
janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos,
conforme dispuser o órgão arrecadador.
Assim foi através dessa lei que os fundos municipais puderam receber recursos
que de outra forma seria repassados apenas ao Fundo Nacional de Meio Ambiente.
No entanto, o PROAMB, apesar de ter sido instituído no ano de 1998, ainda
não havia superado todas as exigências burocráticas e institucionais para se
estabelecer de fato. Seu funcionamento teve início apenas no ano de 2013, quando o
Fundo passou a ser incluído no PPA, LOA e LDO através de aprovação de leis
autorizativas específicas e com Conselho Diretor legalmente instituído conseguiu
aprovar os primeiros projetos (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 2016).
O Fundo é administrado pelo Conselho Diretor, composto por 10 (dez)
membros, sem qualquer espécie de remuneração, a quem compete decidir quanto às
aplicações dos recursos, que serão aplicados também na preservação dos recursos
biológicos e ecossistemas, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, educação
ambiental, auditoria e controle do meio ambiente.
O PROAMB está vinculado à Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a quem compete dotá-lo de funcionários da própria
Secretaria e infraestrutura operacional.
O Conselho Diretor do Fundo aprovou orçamento de R$ 14,5 milhões para o
ano de 2015, sendo que os principais trabalhos orçados a serem executados são:
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•

Plano de Intervenção na Mansões Santo Antônio: R$ 3,2 milhões;

•

Instalação de Sistema Fotovoltaico no Paço Municipal: R$ 1,4 milhões;

•

Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa na RMC: R$ 1,2 milhões;

•

Projetos Funcionais de Parques Lineares: R$ 900 mil;

•

Contratações do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal: R$ 1,4
milhões;

•

Programa de Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares: R$ 800 mil.

O PROAMB conta com fontes internas e externas de recursos. As fontes
internas

são

representadas

pelas

taxas

de

licenciamento

ambiental

de

empreendimentos, obras e atividades poluidoras e pelas multas decorrentes do
processo de fiscalização da própria Secretaria. A cota de Campinas dos royalties do
Petróleo, o Fundo Especial do Petróleo e a compensação pela exploração de recursos
minerais e de recursos hídricos compõem as fontes externas do PROAMB
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 2016).

5.4.1 Área Contaminada Crítica – Mansões Santo Antônio
A área contaminada, considerada como Crítica pela CETESB, Mansões Santo
Antônio, está localizada no município de Campinas (SP) na Rua Hermantino Coelho
nº 908 no bairro de mesmo nome (Mansões Santo Antônio). Nesse endereço,
funcionou entre os anos de 1976 e 1996, a empresa Proquima Produtos Químicos
Ltda.
A atividade principal dessa empresa era recuperação de solventes, a partir de
resíduos industriais ou solventes contaminados ou gastos, além da fabricação de
produtos de limpeza. Conforme estudo realizado pela empresa AECOM (2013), a
empresa não possuía sistema de tratamento de efluentes, sendo que alguns eram
armazenados para posterior destinação e outros eram infiltrados no solo por meio de
poços absorventes ou de infiltração.
Segundo informações da CETESB (2013), durante o funcionamento da
empresa Proquima, foram aplicados vários autos de infrações e multas devido às
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várias irregularidades no processo de operação da Proquima. e também devido ao
grande número de reclamações da população por causa das emanações de odores
advindos da empresa. Outro agravante foi um incêndio que ocorreu em 1987 com
derramamento de produtos químicos no solo.
Em 1990 o local foi interditado pela CETESB, mas a interdição foi suspensa em
seguida por meio de liminar concedida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da
Comarca de Campinas e assim possibilitou o funcionamento da empresa até 7 de abril
de 1995. Em abril de 1995, foi assinado um termo de compromisso com o Poder
Judiciário para desativação da empresa em um prazo de 18 meses. Em outubro de
1996, a empresa encerrou definitivamente suas atividades no local.
Em 1996 a construtora Concima S/A Construções Civis comprou o terreno da
Proquima para construção de oito prédios residenciais, com cerca de 52 apartamentos
cada torre, com nome comercial de Parque Primavera 1 e 2. No entanto, as obras
foram paralisadas após a construção de 3 torres, quando foi constatado que a área
estava contaminada. Mesmo assim, uma das torres foram ocupadas pelos
compradores.
Em agosto de 2001, a CETESB indeferiu o pedido de aprovação da segunda
fase do empreendimento, autuou a Concima por meio do Auto de Infração
(advertência) com exigência de: isolar a área, paralisar as obras de terraplenagem,
interromper a venda de apartamentos, realizar investigação detalhada do solo e das
águas subterrâneas para avaliar a extensão da contaminação e adotar as medidas de
caráter emergencial necessárias, entre elas o monitoramento de gases e vapores, e
da água.
Segundo informações do site oficial da Prefeitura de Campinas (2016), em
2002, quando obteve conhecimento da contaminação no local, a Prefeitura começou
a trabalhar junto com a CETESB e o Ministério Público para resolver os problemas
gerados por esse passivo ambiental.
As primeiras ações da Prefeitura foram: interdição de poços artesianos,
implantação de ligações de água tratada em chácaras, realização de atendimentos
médicos a moradores do bairro e a ex-trabalhadores da Proquima, além da elaboração
de um protocolo medico de referência para o centro de saúde da região, entre outras
medidas.

94

Em 22 de setembro de 2011, a Prefeitura de Campinas intimou a Concima a
colocar em funcionamento, em 10 dias, o sistema de retirada de vapores do subsolo
da Torre A do Condomínio Parque Primavera. A ação foi fundamentada no estudo
técnico realizado pela CETESB, no mesmo ano, o qual indicava a existência de riscos
aos moradores do local relacionados à inalação de vapores produzidos a partir do
subsolo.
No dia 10 de outubro de 2011, a PMC interditou o bloco A do Condomínio
Chácara Primavera porque a Concima não cumpriu a intimação da Prefeitura. Os
moradores foram orientados a desocupar os imóveis devido aos riscos à saúde e ao
meio ambiente.
Uma investigação mais detalhada sobre a contaminação no terreno foi
realizado por uma empresa de Consultoria Ambiental (AECOM, 2013), com valor
orçado em R$ 370.000,00. Importante ressaltar que a execução desse estudo foi pago
por uma construtora como contrapartida de um empreendimento implantado no
município de Campinas. A construtora que assina o Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com a Prefeitura não tem qualquer relação com o caso Mansões Santo
Antônio e não quer estar associada a ele, por isso, solicitou manter seu nome no
anonimato.
A conclusão do Relatório de Investigação Detalhada (AECOM, 2013) mostrou
que a contaminação extrapola os limites do terreno fazendo com que a Prefeitura
Municipal de Campinas publicasse o Decreto nº 18.669 de 13 de março de 2015 que
dispõe sobre diretrizes, procedimentos e restrições para a área denominada
loteamento Mansões Santo Antônio, em razão da contaminação do solo e água
subterrânea.
O sistema de extração de vapores operou por 2 anos, e foram entregues à
CETESB 4 relatórios de Operação e Monitoramento do Sistema Emergencial de
Extração de Vapores do Solo, sendo o último de dezembro de 2015.
O custo para implantação e operação do sistema emergencial de extração de
vapores foi de aproximadamente R$ 813 mil reais e foi celebrado por meio de uma
parceria público privada entre a Prefeitura, a AECOM e a construtora, que não possui
qualquer relação com à área, que assinou outro TAC com a prefeitura.
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Portanto, foram investidos até dezembro de 2015 cerca de R$ 1.183.000,00
para elaboração do diagnóstico e extração emergencial de vapores do solo. Como os
trabalhos não foram suficientes e precisam ser continuados, principalmente, a fase de
investigação detalhada da contaminação, foi elaborado o Termo de Referência que
irá subsidiar o Estudo de Investigação Detalhada complementar a fim de se delimitar
todas as plumas de contaminação e indicar o melhor plano de intervenção que será
contratado por meio de licitação pública da prefeitura de Campinas.
Dessa forma, foi publicado pela Prefeitura Municipal de Campinas, no dia 29
de abril de 2016 o edital de concorrência nº 11/2016 para realizar o estudo de
Investigação Ambiental Detalhada Complementar na área contaminada crítica
Mansões Santo Antônio, com preço estimado em aproximadamente R$ 3,2 milhões
de reais.
No entanto, no dia 10 de janeiro de 2017 o certame foi revogado devido a uma
exigência de alvará de funcionamento no edital que foi considerada inconveniente e
inoportuna porquanto restritiva, o que acarretou a desclassificação de várias
empresas de consultoria ambiental, tornando a competitividade e a proposta mais
vantajosa para a administração pública comprometida.
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A relação de áreas contaminadas e reabilitadas publicadas anualmente pela
CETESB mostra que apesar do aumento do número de áreas cadastradas como
contaminadas sob investigação ou mesmo com risco confirmado, destaca-se que
cerca de 37% ou pouco mais de um terço da áreas constantes nessa relação estão
classificadas como reabilitadas para o uso declarado (AR) ou em processo de
monitoramento para encerramento (AME).
Vários fatores podem ser utilizados para explicar o aumento de áreas
revitalizadas e/ou reabilitadas no município e Estado de São Paulo nos últimos 15
anos, mas os principais são avanço da legislação sobre o tema e maior exigência dos
órgãos ambientais e até mesmo dos órgãos financiadores como os bancos.
Uma das principais leis elaboradas pelo município de São Paulo para mudança
de uso do solo, foi a Lei nº 9.999 de 9 de junho de 1998 (SÃO PAULO, 1998) que
alterou a lei nº 9.472/1996 (SÃO PAULO, 1996) que disciplina o uso de áreas
industriais sendo um marco para o início dos projetos de revitalização de áreas
contaminadas e/ou brownfields.
Dessa forma, as incorporadoras e construtoras começaram a investir com mais
intensidade na compra de antigos e extensos terrenos industriais. E, com as novas
oportunidades de mercado, começaram a surgir também muitas empresas de
consultoria ambiental. No entanto, nem todos os antigos terrenos industriais possuíam
passivos ambientais, assim, com a apresentação dos devidos relatórios de
Investigação Ambiental aos órgãos ambientais e/ou prefeituras, a reutilização desses
terrenos eram permitidas e as incorporadoras e construtoras executavam seus
empreendimentos imobiliários pois não necessitavam de novos investimentos para
sanar passivos ambientais. Contudo, aqueles terrenos onde eram diagnosticadas
contaminações significativas, continuavam sem investimentos, seja por falta de
opções por técnicas de remediação ou mesmo pelo alto custo financeiro para remediar
o terreno e dessa forma inviabilizar a construção do novo empreendimento imobiliário.
A Lei nº 13.577/2009 (SÃO PAULO, 2009), regulamentada pelo Decreto
59.263/2013 (SÃO PAULO, 2013) foi pioneira no Brasil por tratar de procedimentos
para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas a fim
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de esclarecer as responsabilidades e também mecanismos de controle, visando
garantir o uso sustentável do solo.
Os resultados obtidos com a avaliação dos contratos celebrados pela Prefeitura
e Estado de São Paulo, exclusivamente para projetos de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas, entre os anos de 2005 e 2015, mostram que os maiores investimentos
começaram a partir do ano de 2011 com uma tendência de aumento a cada ano. No
entanto, o valor investido pela prefeitura de São Paulo, R$ 16.254.546,99 em 77
projetos e o Estado de São Paulo investindo R$ 27.707.858,89 em 70 projetos mostra
que o setor de áreas contaminadas não tem recebido aporte de dinheiro público
conforme a dimensão da lista de áreas contaminadas apresentada pela CETESB
(2015a).
Outro fator que contribui para a pequena quantidade de projetos exclusivos
para gerenciamento de áreas contaminadas com o setor público é a falta de
regulamentação de fundos ambientais como o FEPRAC, que apesar de ter sido criado
em 2009, ainda não está regulamentado. O exemplo de Campinas, que possui um
fundo ambiental ativo para investimento em várias áreas do meio ambiente, mostra
que o processo de contratação de um projeto, desde a concepção até a assinatura do
contrato pode demorar vários anos.
Apesar deste estudo não conseguir obter os dados de investigação de áreas
contaminadas pelas principais construtoras e incorporadoras e também por estas
informações não estarem disponíveis nos relatórios financeiros e de sustentabilidade
das empresas, o trabalho realizado pelo IPT (2016) mostra que o mercado ambiental
brasileiro de áreas contaminadas é muito influenciado pela iniciativa privada.
No estudo do IPT (2016), o setor industrial corresponde a mais de 50% do
faturamento de pelo menos um terço das empresas atuantes no mercado de
gerenciamento de áreas contaminadas. Em segundo lugar encontra-se o setor
imobiliário, seguido das consultorias ambientais, postos de combustíveis, petróleo e
gás, governo, agricultura, comércio, mineração e outros.
Das cerca de 230 empresas identificadas que são atuantes na cadeia produtiva
de GAC, apenas 33 responderam aos questionamentos realizados pelos
pesquisadores do IPT (2016) e cerca de 80% forneceram informações sobre o
faturamento anual, sendo que o faturamento médio total entre os anos de 2012 a 2014
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das empresas que responderam aos questionários é aproximadamente R$ 360
milhões, com média de R$ 14 milhões/ano.
Além disso, no Brasil, as informações sobre o gerenciamento de áreas
contaminadas não são centralizadas, cada município e estado possuem seus
programas independentes que não se interligam uns com os outros. Um exemplo são
os programas de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da Petrobras que ocorre em
vários Estados Brasileiros, como por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas
Gerais, Sergipe, Alagoas, entre outros estados. Como a Petrobras possui
independência para contratar empresas para Investigar e Remediar áreas
contaminadas, os Estados e Municípios não contabilizam essas áreas como
contaminadas e às vezes também não tomam conhecimento do montante de recursos
investidos para realizar essas trabalhos.
A revisão bibliográfica referente ao tema de gerenciamento de áreas
contaminadas nos Estados Unidos, com mais de 35 anos de existência do programa
de remediação de áreas contaminadas, mostra que o assunto é delicado, dinâmico e
sempre deve ser atualizado e discutido com todos os agentes envolvidos e/ou
stakeholders.
Desde 1980, a execução do Superfund tem sido reforçado através de revisões
legais e de reformas administrativas e políticas. A lei de 1986 “Superfund Amendments
and Reauthorization Act” provocou alterações para incentivar e promover o uso dos
assentamentos voluntários, o que resultou em menos interação prolongada e litigiosa
com os PRPs (responsáveis legais). Também criou as novas instalações federais de
disposições destinadas a assegurar que as agências federais também realizem a sua
descontaminação como a iniciativa privada.
Em meados da década de 1990, a EPA estabeleceu três rodadas de reformas
administrativas para melhorar o programa de remediação e aplicação do Superfund.
As reformas criaram um programa de remediação, mais justo, mais rápido e eficiente
e abordando várias questões de aplicação crítica, atribuição de responsabilidade,
manipulação de pequenos contribuintes de resíduos e a compensação das áreas
órfãs.
A reutilização sustentável de propriedade anteriormente contaminada é um
objetivo importante dos programas de limpeza de resíduos perigosos da EPA. Dessa
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forma, é incentivado a limpeza e revitalização de propriedades contaminadas, ajudar
a preocupações de responsabilidade de Superfund e implementar as proteções de
responsabilidade do proprietário. Fornecendo orientação e usando ferramentas de
execução específicas para o terreno, abordando as proteções de responsabilidade
disponível, a EPA é capaz de assistir as partes responsáveis que pretendem limpar,
reutilizar ou reconstruir propriedades contaminadas.
A EPA também incentiva a reutilização de propriedades contaminadas porque
isto a ajuda a alcançar seus objetivos de proteção ambiental, tais como o uso
sustentável dos recursos naturais e também planejamento de uso sustentável dos
territórios. Muitas vezes, a reutilização pode apoiar estes esforços e metas de
proteção ambiental e ajudar a remover os obstáculos para limpezas e revitalização.
As revisões do estatuto do Superfund e da EPA foram e continuam sendo muito
importantes para o sucesso do programa de limpeza de sítios contaminados.
O gerenciamento de áreas contaminadas no Estado e Prefeitura de São Paulo
devem ser desenvolvidas por meio de ações sistematizadas que além do objetivo de
identificar, diagnosticar e promover a recuperação dos terrenos, precisam se adiantar
no sentido de atuar de uma forma preventiva, mediante o controle sobre atividades
com potencial de contaminação e empreendimentos em processo de desativação,
bem como a publicação de áreas prioritárias para recebimento de recursos e/ou
tomada de ações prioritárias.
Outro fato importante é o financiamento bancário para construção de
empreendimentos imobiliários em áreas contaminadas. Normalmente, as instituições
financeiras recusam terrenos contaminados ou depreciam muito o seu valor como
forma de garantia para o financiamento para construção do empreendimento
imobiliário ou mesmo podem negar o financiamento quando obtém informações de
que o terreno está contaminado. Por isso, é importante planejar e incentivar algumas
fontes de financiamento para investigação dos terrenos com contaminação para que
os mesmos possam ser recuperados e reinseridos no ciclo econômico da cidade.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Desde a primeira publicação da lista de áreas contaminadas no Estado de São
Paulo pela CETESB em 2002, o número de registros não para de aumentar, chegando
a 5.376 áreas contaminadas e reabilitadas em 2015. A outra única cidade do Estado
que possui uma lista de áreas contaminadas é o município de São Paulo que em
janeiro de 2017 foram relacionadas um total de 485 áreas. Apesar dos postos de
combustíveis representarem cerca de 74% da lista publicada pela CETESB, a
tendência é que essa porcentagem diminua nos próximos anos com o aumento do
número de áreas industriais. Essa expectativa é corroborada pela pequena
quantidade de áreas industriais na lista da CETESB, apenas 17% ou 917 áreas em
dezembro de 2015, frente ao potencial de áreas industriais no Estado de São Paulo,
137.612 industrias no final de 2013. Portanto, a quantidade de áreas industrias
contaminadas e reabilitadas na lista de dezembro de 2015 representa apenas 0,66%
do total de industrias no Estado de São Paulo.
Mesmo assim, apesar de o Estado e o Município de São Paulo serem pioneiros
sobre a questão de “Gerenciamento de Áreas Contaminadas”, no restante do Brasil e
até mesmo em São Paulo, pode-se dizer que o tema ainda é de conhecimento
bastante restrito, e as políticas públicas e ações relativas à questão ainda são
incipientes. Muitas vezes, quando o problema é trazido à discussão no setor público,
acaba sendo encarado como mais um entrave ao andamento dos trabalhos, por
exemplo, nos procedimentos concernentes à aprovação de projetos privados e
mesmo os de iniciativa do poder público.
Muitas vezes a procura de terrenos em antigas áreas industriais na cidade de
São Paulo pelo setor imobiliário não ocorre em função de planos e programas
direcionados à recuperação de brownfields, mas em razão de vantagens locacionais
e da disponibilidade de infraestrutura e, principalmente, da escassez de terrenos
desocupados e com preços mais baixos.
Além disso, o interesse pela reutilização de antigas áreas industriais
principalmente em terrenos que não apresentavam passivos ambientais ou não
necessitavam de grandes investimentos para remediação foram investigados e
reutilizados. Já os terrenos que apresentam contaminação significativa ou mesmo
áreas degradadas onde a iniciativa privada não possui interesse em investir,
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continuam sem um novo uso, na maioria das vezes desocupados, e causando todos
os transtornos que uma área contaminada pode provocar.
Por isso, a criação de um fundo ambiental como o FEPRAC, regulamentadO
pelo Decreto nº 59.263 de 2013 (SÃO PAULO, 2013), é importante para tratar de
áreas órfãs ou abandonadas e mesmo em locais que a iniciativa privada não tem
interesse em investir. No entanto, como ainda não está regulamentado, não foi capaz
de financiar projetos de remediação ou mesmo investigação de áreas contaminadas
e também não foi possível observar uma sinergia desse fundo com outros já
existentes.
Com a publicação da DD 038/2017 (CETESB, 2017) os recursos arrecadados
em cada Parecer Técnico da CETESB emitido com base no artigo 2º, o equivalente a
300 UFESP, serão destinados ao FEPRAC. E dessa forma, espera-se que o
financiamento de projetos GAC com recursos públicos, como o FEPRAC, aumente
significativamente a quantidade de áreas a serem investigadas com recursos públicos.
Pois as áreas investigadas, entre os anos de 2005 a 2015, apresentados no Anexo A
e B deste estudo, tanto pela Prefeitura quanto pelo Estado de São Paulo são
incipientes frente a quantidade potencial de áreas contaminadas, o montante de
terrenos, recursos e investimentos necessários para um adequado gerenciamento das
áreas contaminadas e com potencial de contaminação.
O fato desse estudo não conseguir obter informações sobre a quantidade de
áreas e investimentos realizados pelas principais construtoras e incorporadoras,
mostra que as empresas particulares não divulgam essas informações por diversos
motivos: desconhecimento sobre o tema, as informações não estão sistematizadas,
ou até mesmo por preocupação devido a responsabilidade legal sobre esses terrenos
e uma possível imagem negativa em construir um empreendimento em uma “área com
contaminação”. Pois deveriam abordar esse tema como um marketing positivo,
demonstrando a capacidade em recuperar terrenos com potencial de contaminação e
reinserindo áreas degradadas ao ciclo econômico e da sociedade.
Assim como nos Estados Unidos, a responsabilidade legal é um tema muito
importante e que precisa ser discutido para não haver dúvidas acerca dos parâmetros
a serem observados nos casos de remediação de áreas contaminadas, dando a
segurança

jurídica

às

atividades

principalmente para o setor imobiliário.

de

reutilização

de

áreas

contaminadas,
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Por isso, após mais de 15 anos de divulgação do Manual de Gerenciamento de
Áreas Contaminadas da CETESB (2001), com a consolidação das atividades de
Gerenciamento de Áreas Contaminadas realizadas principalmente pela iniciativa
privada para mudança de uso do solo, é urgente a necessidade de maior empenho
e/ou incentivos do setor público para que os terrenos que não são de interesse da
iniciativa privada, também possam ser incluídos no processo de Revitalização e
Reutilização de Áreas Contaminadas e/ou Brownfields.
A expectativa é que a DD 038/2017 (CETESB, 2017) possa cada vez mais
estimular a investigação, remediação e reutilização de áreas contaminadas,
contribuindo para a diminuição dos déficits habitacionais e dos passivos ambientais.
Recomenda-se que outros estudos consigam obter informações relacionadas
às quantidade de áreas investigadas e os valores investidos pelo setor privado sobre
o tema de gerenciamento de áreas contaminadas de modo que estes dados subsidiem
novas discussões e contribua para a regulamentação e fortalecimento desse setor.
A atualização das informações desse estudo, referentes à quantidade de
projetos e valores investidos pela Prefeitura e Estado de São Paulo será fundamental
para avaliar o quanto o setor público está investindo na identificação e recuperação
de passivos ambientais.
Além disso, um estudo detalhado dos trabalhos desenvolvidos pela empresa
Petrobras, no Brasil inteiro, sobre Gerenciamento de Áreas Contaminadas, poderá
apresentar

dados de

outros Estados que

ainda não

estão

estruturados

adequadamente para fiscalizar e acompanhar, divulgar e apresentar dados relativos
a passivos ambientais e áreas contaminadas.
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Tabela 8 – Anexo A – Contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de São Paulo para Gerenciamento de Áreas Contaminadas (2005 a 2015).
Nº
1
2

Nome do Órgão

Contrato

Companhia
Metropolitana De
Habitação
Verde E Meio
Ambiente

3

Verde E Meio
Ambiente

4

Verde E Meio
Ambiente

5

Educação

6

Companhia
Metropolitana De
Habitação

7

Serviços

8

Educação

Objeto
Contratação De Empresa Para A Elaboração De Serviços De Investigação Confirmatória
De Contaminação Em Áreas Do C.H. Heliópolis L, Em Atendimento À Solicitação Da
Cetesb.
Execução De Serviços Técnicos De Avaliação De Passivo Ambiental Na Área Do Antigo
Aterro Municipal Jacuí, Visando A Implantação Do Parque Municipal Jardim Primavera.
Execução De Serviços Técnicos De Caracterização Dos Resíduos Sólidos E Análise
Das Águas Subterrâneas E Superficiais Em Área Pública Degradada Localizada No
Jardim Walquiria, Conforme Especificações Técnicas Descritas No Termo De Referência
- Anexo I Que Integra O Presente Edital.
Contratação De Serviços Técnicos De Avaliação Ambiental, Incluindo Investigação
Confirmatória, Para O Bota-Fora Localizado Na Av. Cel. Sezefredo Fagundes, Altura Do
Nº 7.555, Distrito De Tremembé, Município De São Paulo, Conforme Especificações
Técnicas Descritas No Termo De Referência - Anexo I Que Integra O Presente Edital.
Contratação Emergencial De Empresa Para Prestação De Serviços De Operação E
Monitoramento Do Sistema De Gás Metano Do Solo Da Emef. Clóvis Graciano
Contratação De Empresa Para Avaliação Ambiental, Incluindo Complementação Da
Investigação Detalhada Com Análise De Risco Para Área Do Antigo Aterro Nossa
Senhora Da Penha, Propriedade Da Pmsp Doada À Cohab-Sp Para Construção Do
Conjunto Habitacional Nossa Senhora Da Penha – Bolsões Ii / Iii – Vila Nova
Cachoeirinha – Distrito De Casa Verde – São Paulo – Capital, Nos Termos Das
Especificações Dos Anexos E Demais Elementos Que Compõem O Edital.
Prestação Dos Serviços De Investigação Detalhada, Com Análise De Risco Para A
Antiga Área Da Usina De Compostagem De Vila Leopoldina
Contratação Emergencial De Empresa Para Prestação De Serviços De Extração De Gás
Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Avaliação
Ambiental – Investigação Confirmatória – Na Área Do Ch Vila Nova Cachoeirinha,
Localizado À Rua João Dos Santos Abreu, S/ N, Subprefeitura Da Casa Verde – São
Paulo – Capital, Nos Termos Das Especificações Dos Anexos E Demais Elementos Que
Compõem O Edital.
Contratação Para Serviços De Caracterização Geológica E Levantamento De Passivo
Ambiental.
Contratação De Empresa Para Investigação Ambiental Detalhada Complementar, Com
Avaliação De Risco À Saúde Humana, Na Área Do Conjunto Habitacional Heliópolis –
Gleba L, São Paulo – Capital, Nos Termos Das Especificações Dos Anexos E Demais
Elementos Que Compõem O Edital.
Contratação De Serviços Complementares De Investigação Confirmatória Com Avaliação
De Risco À Saúde Humana, Para Área Do Antigo Aterro De Vila Albertina,

Modalidade

Processo
Administrativo

Fornecedor e Nome
de Fantasia
L.A. Falcão Bauer Centro Técnico De
Controle Da
Weber Consultoria
Ambiental Ltda

Valor(R$)

Licitação

Data
Publicação

Convite

0914/05

110.577,33

002/05

24/2/2006

Tomada De
Preços

2006-0.120.602-5

447.228,00

004/2006

7/3/2007

Convite

2005-0.250.780-9

Geocompany
Tecnologia, Engenharia
& Meio Ambiente

38.397,60

004/2006

7/3/2007

Tomada De
Preços

2007-0.064.333-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

175.733,99

001/2007

22/9/2007

Dispensa

2007-0.248.662-7

Arcadis Hidro Ambiente S.A

33.111,00

20070.248.662-7

2/10/2007

Tomada De
Preços

0213/06

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

285.527,00

002/07

14/11/2007

Tomada De
Preços

2006.0.336.460-4

198.028,00

01/SES/200
7

22/11/2007

Dispensa

2007-0.351.496-9

161.651,20

20070.351.496-9

9/1/2008

Convite

0376/07

L.A. Falcão Bauer Centro Técnico De
Controle De

57.120,00

002/08

17/5/2008

Convite

2008-0.063.433-7

Itsemap Do Brasil Ltda.

24.933,60

01/SPSM/2008

4/6/2008

Tomada De
Preços

0277/08

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

139.749,00

002/08

31/12/2008

Tomada De
Preços

2007-0.220.258-0

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

179.790,00

01/SES/09

7/7/2009

Geocompany
Tecnologia, Eng. E
Meio Ambiente Ltda
Arcadis Hidro Ambiente
S.A

9

Companhia
Metropolitana De
Habitação

10

Subprefeitura:
São Mateus

11

Companhia
Metropolitana De
Habitação

142/08

12

Serviços

23/SES/09

13

Serviços

28/SES/09

Execução De Serviços De Investigação Confirmatória Para A Área Do Aterro Municipal
De São Matheus

Tomada De
Preços

2006-0.301.066-7

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

177.525,00

05/SES/08

18/8/2009

14

Serviços

28/SES/09

Contratação De Serviços De Investigação Confirmatória Para Área Do Antigo “BotaFora” Miguel Yunes

Tomada De
Preços

2007-0.041.609-5

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

135.040,81

03/SES/08

18/8/2009

14/SES/10

Contratação De Prestação De Serviços De Detalhamento Da Contaminação E
Monitoramento, Para A Área Do Aterro Sanitário De Sapopemba, Localizado Na Avenida
Sapopemba Altura Do Km 27, Acesso Pela Rua Bandeira De Aracambi, Próximo A
Estrada Do Rio Claro-Jardim Rodolfo Pirani, De Acordo Com As Características E
Especificações Técnicas Contidas No Termo De Referência- Anexo I Do Edital.

Tomada De
Preços

2009-0.095.815-0

Regea Geologia E
Estudos Ambientais
Ltda

139.292,00

02/SES/200
9

12/5/2010

15

Serviços
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Nº

Nome do Órgão

Contrato

16

Verde E Meio
Ambiente

025/SVMA/
2010

17

Verde E Meio
Ambiente

024/SVMA/
2010

18

Educação

86/SME/20
10

19

Serviços

36/SES/10

20

Verde E Meio
Ambiente

045/SVMA/
2010

21

Serviços

22

Serviços

Modalidade

Processo
Administrativo

Pregão
Presencial

2008-0.232.076-3

Convite

2009-0.235.507-0

Pregão
Presencial

Contratação Por Emergência – Artigo 24, Inciso Iv Da Lei Federal 8.666/93 – Construção
De Drenos Em Toda A Área Do Antigo Aterro Sanitário Jardim Damasceno.
Prestação De Serviços De Consultoria Técnica Especializada Em Contaminação Do Solo
E Das Águas Subterrâneas, Em Especial Aquela Decorrente Das Formas De Ocupação
Da Área Em Estudo, Para Subsidiar A Elaboração Dos Estudos, Planos, Projetos E
Programas Concernentes À Formulação Da Operação Urbana Diagonal Sul, Conforme
Especificações Constantes No Termo De Referência - Anexo I.

Objeto
Contratação De Serviços Técnicos De Avaliação Ambiental Em Área Pública Municipal,
Antigo “Bota-Fora”, Localizado Entre Avenida Zaki Narchi E Rua Antonio Dos Santos
Neto, Conforme Especificações Constantes No Termo De Referência - Anexo I.
Contratação De Serviços Técnicos De Avaliação Ambiental Da Qualidade Do Solo Na
Área Do Parque Buenos Aires, Localizada Na Avenida Angélica S/Nº, De Acordo Com As
Especificações Técnicas Constantes Nos Termos De Referência - Anexos I, I.1, I.2 E I.3,
Que Fazem Parte Deste Edital.
Contratação De Empresa Para Manutenção De Serviços Especializados De
Monitoramento Do Sistema De Extração De Vapores Do Solo Emef Clovis Graciano E
Emei Vicente Paula Da Silva

Contratação De Prestação De Serviços De Investigação Detalhada Na Área Do Antigo
Aterro Sanitário Bandeirantes, Localizado Na Rodovia Dos Bandeirantes Km 25 E Rua
16/SES/201
Mogeiro Nº. 1580, Distrito De Perus-Subprefeitura Perus – Sppr, De Acordo Com As
1
Características E Especificações Técnicas Contidas No Termo De Referência - Anexo I
Do Edital.
04/SES/201 Contratação De Serviços De Investigação Confirmatória Complementar Na Área Do
1
Antigo Aterro De Resíduos Inertes De Itatinga

OES Nº
03/2011

Contratação De Empresa Para Execução De Serviços De Investigação Ambiental
Detalhada E Plano De Intervenção, Segundo As Diretrizes Do Manual De Gerenciamento
De Áreas Contaminadas Da Cetesb Para A Área Onde Operava Antigo Posto De
Abastecimento Com Tanques Subterrâneos De Óleo Diesel E Gasolina, Com
Fornecimento De Mão De Obra Especializada E Material De Primeira Linha

Fornecedor e Nome
de Fantasia
Regea Geologia E
Estudos Ambientais
Ltda

Valor(R$)

Licitação

Data
Publicação

24.500,00

025/SVMA/
2010

6/7/2010

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

7.900,00

001/SVMA/
2010

15/7/2010

2007-0.097.814-0

Arcadis Hidro Ambiente
Sa

353.579,66

25/2008

27/8/2010

Dispensa

2010-0.206.094-6

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

258.750,00

20100.206.094-6

21/9/2010

Pregão
Presencial

2009-0.361.299-9

Regea Geologia E
Estudos Ambientais
Ltda

363.500,00

053/SVMA/
2010

27/11/2010

Tomada De
Preços

2009-0.031.183-1

Regea Geologia E
Estudos Ambientais
Ltda.

358.854,00

03/SES/200
9

23/2/2011

Tomada De
Preços

2009-0.303.569-0

Planterra Análises Meio
Ambiente E Serviços

96.708,80

01/SES/201
1

5/5/2011

Convite

2011-0.033.595-8

Geocia – Consultoria,
Serviços Em Geologia
E Engen

46.400,00

01/2011

1/6/2011

Tomada De
Preços

0657/10

Conestoga-Rovers E
Associados Engenharia
Ltda

336.309,94

001/10

22/7/2011

Concorrência

2010-0.197.393-0

L.A Falcão Bauer
Centro Tecnologico De
Controle Da

879.898,55

02/2010

4/11/2011

23

Serviço Funerário

24

Companhia
Metropolitana De
Habitação

036/11

25

Serviço Funerário

29/SFMSP/
2011

26

Instituto De
Previdência
Municipal

OES
005/IPREM
/2011

Contratação Emergencial De Empresa Para Avaliação Preliminar, Investigação
Confirmatória E Análise De Risco Da Área Ocupada Pelo Iprem.

Dispensa

2011-0.283.140-5

L.A Falcão Bauer
Centro
Tecnol.Contr.Qualidade
Ltd

74.300,00

20110.283.140-5

10/11/2011

27

Segurança
Urbana

001/SMSU/
2012

Contratação De Empresa Especializada Para Perfuração E Investigação De Pontos De
Biogás

Dispensa

2011-0.334.427-3

Arcadis Logos S.A

55.131,00

20110.334.427-3

15/2/2012

2010-0.231.225-2

D-Geo Geologia E
Engenharia Ambiental
Ltda-Epp

44.915,00

02/SES/201
1

23/2/2012

28

Serviços

79/SES/11

Contratação De Empresa Especializada Para A Execução De Serviços De Avaliação
Ambiental, Incluindo Nova Complementação Da Investigação Detalhada, Realização De
Nova Avaliação De Risco À Saúde Humana E Plano De Intervenção Para A Área Do
Conjunto Habitacional Heliópolis – Gleba L, Nos Termos Das Especificações E Anexos
Que Integram O Edital.
Contratação De Empresa Especializada Para A Realização De Estudo De Viabilidade
Ambiental – EVA, Conforme Prevê As Resoluções Nºs 061/CADES/2001 E 131/2009CADES/SVMA Nos Cemitérios Municipais Existentes Antes De Abril De 2003 E De
Acordo Com As Resoluções CONAMA Nºs 335/2003, 368/2006 E 402/2008, Bem Como
Serviços Técnicos De Avaliação Ambiental Preliminar E Confirmatória Nos Cemitérios
Municipais Da Vila Nova Cachoeirinha E Vila Formosa, Com Fornecimento De Material
De 1ª Linha E Mão De Obra Especializada.

Prestação De Serviços De Investigação Detalhada Do Aterro Municipal De São Matheus.

Tomada De
Preços
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Nº

Nome do Órgão

Contrato

29

Habitação

001/2012

30

Coordenação Das
Subprefeituras

042/SMSP/
SPUA/2012

31

Segurança
Urbana

32

Companhia
Metropolitana De
Habitação

33

Companhia
Metropolitana De
Habitação

34

Companhia
Metropolitana De
Habitação

35

Companhia De
Engenharia De
Trafego

36

Companhia
Metropolitana De
Habitação

37

Companhia
Metropolitana De
Habitação

38
39
40

41

42

Instituto De
Previdência
Municipal
Infra-Estrutura
Urbana E Obras
Companhia
Metropolitana De
Habitação
Companhia
Metropolitana De
Habitação
Companhia
Metropolitana De
Habitação

Objeto
Execução De Serviços De Complementação De Investigação Detalhada E Avaliação De
Risco À Saúde Humana – Keralux
Contratação De Serviços Para Realização De Investigação De Passivo Ambiental

002/Smsu/2
Contratação Emergencial De Empresa Especializada Na Remoção De Metano.
012
Contratação De Empresa Especializada Para A Prestação De Serviços De
Monitoramento Referente À Intrusão De Vapores De Gás Nos Ambientes Fechados Dos
068/12
Imóveis E Gerenciamento Das Obras Pertinentes Nas Glebas L1 E L2 Do Conjunto
Habitacional Heliópolis - Subprefeitura Do Ipiranga - Município De São Paulo - Capital,
Nos Termos Das Especificações E Anexos Que Integram O Edital.
Contratação De Empresa Especializada Para Realização De Serviços De Investigação
Detalhada Com A Delimitação Das Plumas De Contaminação Na Horizontal E Vertical,
Até Os Valores De Intervenção Da Cetesb, Revisão Da Avaliação De Risco À Saúde
079/12
Humana, Elaboração De Plano De Intervenção, Com Cronograma De Implantação Para
A Gleba L Do Conjunto Habitacional Heliópolis - Subprefeitura Do Ipiranga - Município De
São Paulo – Capital, Nos Termos Das Especificações E Anexos Que Integram O Edital.
Contratação De Empresa Especializada Para Realização De Serviços De Extração De
Vapores E De Monitoramento Para Ensaios Pilotos, Com Fornecimento, Montagem,
Instalação, Partida, Operação E Monitoramento De Dois Sistemas De Extração De
093/12
Vapores Na Gleba L Do Conjunto Habitacional Heliópolis - Subprefeitura Do Ipiranga Município De São Paulo – Capital, Nos Termos Das Especificações E Anexos Que
Integram O Convite.
Prestação De Serviços De Investigação E Remediação De Zona De Contaminação Do
01/13
Solo E De Água Subterrânea De Terreno Ocupado Pela Companhia De Engenharia De
Tráfego, Situado Na Av. Imperatriz Leopoldina, 928, Vila Leopoldina.
Contratação De Empresa Especializada Para A Prestação De Serviços De
Monitoramento Referente À Intrusão De Vapores De Gás Nos Ambientes Fechados Dos
046/13
Imóveis E Gerenciamento Das Obras Pertinentes Nas Glebas L1 E L2 Do Conjunto
Habitacional Heliópolis - Subprefeitura Do Ipiranga - Município De São Paulo - Capital,
Nos Termos Das Especificações E Anexos Que Integram O Edital.
Contratação De Empresa Especializada Para Realização De Serviços De Investigação
Detalhada, Manutenção Dos Poços De Monitoramento E Teste Piloto No Conjunto
064/13
Habitacional Nossa Senhora Da Penha - Glebas Ii E Iii - Subprefeitura Casa Verde Município De São Paulo – Capital, Nos Termos Das Especificações E Anexos Que
Integram O Edital.
Contratação De Empresa Especializada Para Investigação Confirmatória E Investigação
001/IPREM
Detalhada No Terreno Do Instituto De Previdência Municipal De São Paulo – Iprem, Com
/2014
Elaboração De Plano De Intervenção.
058/SIURB/ Prestação De Serviços De Investigação De Contaminação Do Solo Necessários À
14
Construção Do Cei Manoel Dutra, Situado Na Rua Manoel Dutra, 613 - Sp/Se.
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
024/14
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Chafariz De Pedra"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
025/14
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Manuel Bueno"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
026/14
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "André De Almeida"

Modalidade

Processo
Administrativo

Concorrência

2011-0.003.885-6

Pregão
Presencial

2011-0.118.906-8

Dispensa

2012-0.088.747-2

Concorrência

Fornecedor e Nome
de Fantasia
Geocia Consultoria
Serviços Em Geologia
E Eng.Ambi
Planterra Análises,
Meio Amb. E Servs.
Ltda.

Valor(R$)

Licitação

Data
Publicação

257.558,00

005/2011SEHAB

21/4/2012

21.338,00

01/SMSP/S
PUA/2012

24/5/2012

Arcadis Logos S.A

80.599,34

20120.088.747-2

30/5/2012

2012-0.008.842-1

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

975.000,00

002/12

28/9/2012

Convite

2012-0.108.665-1

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais
Ltda

59.400,00

005/12

24/11/2012

Convite

2012-0.193.898-4

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais
Ltda

88.000,00

008/12

19/1/2013

Pregão
Eletrônico

0986/12

Quatzor Ambiental S/A

450.000,00

073/12

1/2/2013

Concorrência

2012-0.008.842-1

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

1.021.225,20

002/12

19/10/2013

Tomada De
Preços

2012-0.200.829-8

Quatzor Ambiental S/A

265.620,00

002/13

30/11/2013

Pregão
Eletrônico

2013-0.217.491-2

76.000,00

033/SEMP
LA/2013

7/3/2014

Convite

2013-0.138.021-7

69.186,00

029/14/SIU
RB

27/5/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

151.837,30

004/13

7/6/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

92.006,15

004/13

7/6/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

132.889,00

004/13

7/6/2014

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais
Ltda.
Conam Consultoria
Ambiental Ltda
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Nº
43

44

45

46

47

48

Nome do Órgão
Companhia
Metropolitana De
Habitação
Companhia
Metropolitana De
Habitação
Companhia
Metropolitana De
Habitação
Companhia
Metropolitana De
Habitação
Companhia
Metropolitana De
Habitação
Companhia
Metropolitana De
Habitação

Contrato
029/14

030/14

043/14

047/14

048/14

049/14

49

Assistência E
Desenvolvimento
Social

62/SMADS/
2014

50

Companhia
Metropolitana De
Habitação

061/14

51

52

Companhia
Metropolitana De
Habitação
Companhia
Metropolitana De
Habitação

062/14

063/14

Objeto
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Direitos Humanos"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Itu I E Ii"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Phobus"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Rosária"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Forte Da Ribeira"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Agudos"
Contratação De Serviços De Avaliação Ambiental (Avaliação Preliminar E Investigação
Confirmatória) Na Área Da Secretaria Municipal De Assistência E Desenvolvimento
Social - Smads, Localizada Na Av. Zaki Narchi, 600 – Vila Guilherme, Com Elaboração
De Plano De Intervenção.
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Bresser Vi"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Heliópolis - Gleba L"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Cônego"

Modalidade

Processo
Administrativo

Fornecedor e Nome
de Fantasia

Valor(R$)

Licitação

Data
Publicação

Concorrência

2013-0.182.319-4

Quatzor Ambiental S/A

121.173,90

004/13

12/6/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais
Ltda

66.346,01

004/13

12/6/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

86.417,33

004/13

23/7/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

76.000,60

004/13

5/8/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

86.417,33

004/13

5/8/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

58.540,81

004/13

5/8/2014

Pregão
Eletrônico

2013-0.107.284-9

La Falçao Bauer Centro
Tecnologico De
Controle Da

259.000,00

11/SMADS/
2014

14/8/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Planterra Análises,
Meio Ambiente E
Serviços Ltda

38.735,92

004/13

6/9/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

34.503,84

004/13

6/9/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

117.551,74

004/13

6/9/2014

Compra Por
Ata De
Registro De
Preço

1049/14

Planterra Análises,
Meio Ambiente E
Serviços Ltda

159.850,03

004/COHA
B-SP/2013

1/10/2014

Tomada De
Preços

2013-0.112.942-5

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais
Ltda

215.185,00

001/14

30/10/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda.

3.292,80

004/13

30/10/2014

Planterra Análises,
Meio Ambiente E
Serviços Lt
Planterra Análises,
Meio Ambiente E
Serviços Ltda

53

Companhia De
Engenharia De
Trafego

54

Companhia
Metropolitana De
Habitação

077/14

55

Companhia
Metropolitana De
Habitação

078/14

56

Companhia
Metropolitana De
Habitação

079/14

Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Mendes Da Rocha"

Concorrência

2013-0.182.319-4

Quatzor Ambiental S/A

126.248,08

004/13

31/10/2014

57

Companhia
Metropolitana De
Habitação

080/14

Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Augusto Amaral"

Concorrência

2013-0.182.319-4

Quatzor Ambiental S/A

118.588,40

004/13

31/10/2014

Prestação De Serviços De Investigação Ambiental Preliminar E Confirmatória Para A
Área Denominada Água Branca.
Contratação De Empresa Para Implantação E Operação Do Sistema De Remediação,
Visando A Recuperação Total Da Fase Livre Sobrenadante E Fase Dissolvida Em Água
Subterrânea, Para A Área Situada Na Rua Cônego Vicente Miguel Marino Nº 621,
Município De São Paulo – Capital, Nos Termos Das Especificações E Anexos Que
Integram O Edital.
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Rosária"
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Nº

Nome do Órgão

Contrato

58

Companhia
Metropolitana De
Habitação

081/14

59

Companhia
Metropolitana De
Habitação

086/14

60

Companhia
Metropolitana De
Habitação

089/14

61

Companhia
Metropolitana De
Habitação

120/14

62

Companhia
Metropolitana De
Habitação

121/14

63

Companhia
Metropolitana De
Habitação

123/14

64

Companhia
Metropolitana De
Habitação

124/14

65

Companhia
Metropolitana De
Habitação

125/14

66

Companhia
Metropolitana De
Habitação

126/14

67

Instituto De
Previdência
Municipal

010/IPREM
/2015

68

Companhia
Metropolitana De
Habitação

055/15

69

Companhia
Metropolitana De
Habitação

064/15

70

Companhia
Metropolitana De
Habitação

065/15

71

Companhia
Metropolitana De
Habitação

070/15

Modalidade

Processo
Administrativo

Fornecedor e Nome
de Fantasia

Valor(R$)

Licitação

Data
Publicação

Concorrência

2013-0.182.319-4

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais
Ltda

90.388,18

004/13

31/10/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda.

3.724,00

004/13

8/11/2014

Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Phobus"

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

3.669,12

004/13

8/11/2014

Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Anecy Rocha"

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria E
Engenharia Ambiental
Ltda.

233.260,91

004/13

13/12/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria E
Engenharia Ambiental
Ltda.

67.242,03

004/13

13/12/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Planterra Análises,
Meio Ambiente E
Serviços Ltda.

109.872,10

004/13

18/12/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria E
Engenharia Ambiental
Ltda.

106.988,91

004/13

18/12/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria E
Engenharia Ambiental
Ltda.

67.287,11

004/13

18/12/2014

Concorrência

2013-0.182.319-4

Weber Consultoria E
Engenharia Ambiental
Ltda.

100.419,97

004/13

18/12/2014

Pregão
Eletrônico

2015-0.089.469-5

L.A Falcão Bauer
Ctro.Tec.Contr.Da
Qualidade Ltda.

222.610,00

006/IPREM
/2015

4/8/2015

Tomada De
Preços

2013-0.112.942-5

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais
Ltda.

53.555,00

001/14

20/8/2015

Concorrência

2014-0.284.848-6

Conestoga – Rovers E
Associados Engenharia
Ltda.

15.257,46

004/14

25/9/2015

Concorrência

2014-0.284.848-6

Conestoga – Rovers E
Associados Engenharia
Ltda.

55.115,30

004/14

25/9/2015

Concorrência

2014-0.284.848-6

Conam Consultoria
Ambiental Ltda.

56.197,20

004/14

30/9/2015

Objeto
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Ponte Baixa Ou
Guido Caloi"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Agudos"

Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Forte Do Rio Branco
Iv"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Presidente Wilson
Nº 5.330"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Forte Do Rio Branco
I"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Forte Do Rio Branco
V"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão-De-Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Forte Do Rio Branco
Iii"
Contratação De Serviços Complementares De Avaliação Ambiental No Terreno Do
Instituto De Previdência Municipal De São Paulo – Iprem.
Contratação De Empresa Para Implantação E Operação Do Sistema De Remediação,
Visando A Recuperação Total Da Fase Livre Sobrenadante E Fase Dissolvida Em Água
Subterrânea, Para A Área Situada Na Rua Cônego Vicente Miguel Marino Nº 621,
Município De São Paulo – Capital, Nos Termos Das Especificações E Anexos Que
Integram O Edital.
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental, Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão De Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Itu I E Ii"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental, Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão De Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Ponte Baixa Ou
Guido Caloi"
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental, Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão De Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Chafariz De Pedra"
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Nº

Nome do Órgão

Contrato

72

Companhia
Metropolitana De
Habitação

072/15

73

Companhia
Metropolitana De
Habitação

081/15

74

Companhia
Metropolitana De
Habitação

086/15

75

Companhia De
Engenharia De
Trafego

76

Companhia De
Engenharia De
Trafego

155/15

77

Subprefeitura:
Campo Limpo

007/SPCL/
LC/2015

Objeto
Contratação De Empresa Especializada Para A Prestação De Serviços De
Monitoramento Referente À Intrusão De Vapores De Gás Nos Ambientes Fechados Dos
Imóveis E Gerenciamento Das Obras Pertinentes Nas Glebas L1 E L2 Do Conjunto
Habitacional Heliópolis - Subprefeitura Do Ipiranga - Município De São Paulo - Capital,
Nos Termos Das Especificações E Anexos Que Integram O Edital.
Registro De Preços Para Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental, Com
Fornecimento De Materiais De Primeira Linha E Mão De Obra Especializada, Nos
Termos Das Especificações Que Integram O Edital E Seus Anexos. "Manuel Bueno"
Contratação De Empresa Especializada Para Realização Dos Serviços Necessários Para
Remediação Do Solo Contaminado, Instalação De Sistema De Drenagem De Vapores E
Gerenciamento E Monitoramento Da Situação Ambiental, Para O C.H Heliópolis L,
Situado Na Avenida Almirante Delamare Com Rua Michele Príncipe – Subprefeitura Do
Ipiranga, No Município De São Paulo, Nos Termos Das Especificações E Anexos Que
Integram O Edital.
Execução De Serviços Gerais De Investigação Ambiental, Com Fornecimento De
Material De Primeira Linha E Mão De Obra Especializada, Visando A Execução De
Serviços Investigação Detalhada E Análise De Riscos Para A Área Denominada “Água
Branca – Área Cet”, No Perímetro Do Subsetor A1 Da Operação Urbana Consorciada
Água Branca.
Prestação De Serviços De Desativação Do Sistema De Armazenamento E
Abastecimento, Análise De Passivo Ambiental E Demolição Do Posto De Abastecimento
De Combustíveis Da Gerência De Administração Da Frota - Gaf/Cet, Localizado Na Av.
Marques De São Vicente 2154 – Barra Funda, Conforme Anexo I – Termo De
Referência.
Contratação De Empresa Especializada Para Estudos De Contaminação De Solo.

Fonte: SÃO PAULO (Município) (2016).

Modalidade

Processo
Administrativo

Fornecedor e Nome
de Fantasia

Valor(R$)

Licitação

Data
Publicação

Concorrência

2012-0.008.842-1

Weber Consultoria E
Engenharia Ambiental
Ltda.

586.761,60

002/12

10/10/2015

Concorrência

2014-0.284.848-6

Conam Consultoria
Ambiental Ltda.

65.306,69

004/14

30/10/2015

Concorrência

2014-0.087.383-1

Weber Consultoria E
Engenharia Ambiental
Ltda.

3.494.444,88

002/15

7/11/2015

Compra Por
Ata De
Registro De
Preço

0933/15

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais
Ltda

171.987,27

ARP 008
COHAB

1/12/2015

Pregão
Eletrônico

1082/14

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais
Ltda.

185.720,00

01/15

19/12/2015

Convite

2014-0.229.479-0

Pratika Engenharia &
Gestão Ambiental S/S
Ltda

51.777,00

001/SPCL/2015

04/06/2015

Valor Total

16.254.546,99
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Tabela 9 - Anexo B – Contratos celebrados pelo Estado de São Paulo para Gerenciamento de Áreas Contaminadas (2005 a 2015).
Nº

Nome do
Órgão

Contrato

1

CDHU

1.03.03.00/3.00.
00.00/197/07

2

DAEE

2007/15/00032.
2

3

DAEE

2007/15/00031.
0

4

CDHU

1.03.03.00/3.00.
00.00/267/07

5

Fundação Casa

120/2007-DSUP

6

EMAE

ASE/LA/5059/20
07

7

Fundação Casa

014/2009DOPIM

8

Fundação Casa

109/2009-DSCT

9

DER

16.556-6

017/2010

10

11

12

13

14

15

Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades

Objeto

Modalidade

Processo
Administrativo

Investigação Ambiental – Santana de Parnaíba “A”

Convite

11.31.092

Execução de Serviços Técnicos Especializados Para O desenvolvimento de Projeto
Piloto Com A Finalidade de Delimitar Áreas de Restrição E Controle de Captação E
Uso de Águas Subterrâneas No Município de São Paulo - Bloco A
Execução de Serviços Técnicos Especializados Para O Desenvolvimento de Projeto
Piloto Com A Finalidade de Delimitar Áreas de Restrição E Controle de Captação E
Uso de Águas Subterrâneas No Município de São Paulo - Bloco B

Fornecedor e Nome de
Fantasia
Multigeo Miner. Geo. Meio
Ambiente Ltda

Valor (R$)
12.205,56

Licitação

Data
Publicação

092/06

3/1/2007

009/DAEE/
2006/ADM
P
010/DAEE/
2006/ADM
P

Tomada de
Preço

49.611/06DAEE

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais Ltda.

249.979,00

Tomada de
Preço

49.612/06DAEE

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais Ltda.

299.924,00

SP/Vila Prudente “G” (Avaliação de Passivo Ambiental)

Convite

11.31.122

Weber Consultoria
Ambienta Ltda

9.847,00

122/06

1/6/2007

Elaboração de Estudo Confirmatório de Solo E Águas Subterrâneas No Terreno Onde
Estão Implantados Os 02 (Dois) Centros de Atendimento Sócio-Educativo Ao
Adolescente (CASA Cereja I E II) - Ferraz de Vasconcelos

Pregão
Presencial

1054/2007

L.A. Falcão Bauer Centro
Tecnológico de Controle
da Qualidade Ltda

57.707,80

035/2007

31/10/2007

Pregão
Eletrônico

ASE/LA/5059/01
/2007

62.242,00

ASE/LA/50
59/01/2007

7/12/2007

Pregão
Eletrônico

2801/2008

56.000,00

103/2008

6/3/2009

Dispensa

3779/2009

L.A. Falcão Bauer Centro
Tecnológico de Controle
da Qualidade Ltda

475.000,00

038/2009

26/11/2009

Execução de Serviços Técnicos Especializados Para Avaliação Ambiental Preliminar
Visando Identificar Áreas Com Potencial E Suspeita de Contaminação de Combustível
Nos Tanques Dos Postos de Abastecimento Do DER

Convite

250.077

ConAm Consltoria
Ambiental

144.296,08

018/2009CV

8/1/2010

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária "Zwinglio Ferreira" de Presidente Venceslau

Convite

258/2010

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

59.620,69

023/2010CRO

11/1/2011

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária "SYLVIO Y. HINOHARA" de Presidente
Bernanrdes

Convite

259/2010

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

45.807,58

024/2010CRO

11/1/2011

019/2010

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" de
Presidente Venceslau

Convite

260/2010

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

39.869,25

025/2010CRO

11/1/2011

020/2010

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária "Wellington Rodrigo Segura" de Presidente
Prudente

Convite

261/2010

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

40.559,36

026/2010CRO

11/1/2011

021/2010

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária "Tacyan Menezes de Lucena" de Martinópolis

Convite

262/2010

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

33.519,70

027/2010CRO

11/1/2011

022/2010

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária II de Mirandópolis

Convite

265/2010

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

40.986,75

030/2010CRO

11/1/2011

Prestação de Serviços de Monitoramento de Águas Subterrâneas Da Área Da Fase III
Da Usina Termoelétrica Piratininga
Prestação de Serviços de Investigação Detalhada de Passivo Ambiental E Análise de
Risco No Terreno Localizado Na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello, S/Nº
No Município de Santo André-SP
Execução de SVE - Sistema Integrado de Extração de Vapores Do Solo (Piloto,
Operação E Monitoramento), Coleta de Amostras de Vapores Para Análise Química E
Varredura de VOC´S, Mapeamento Da Pluma de Gases E Monitoramento de
Explosividade Nos Pontos Estabelecidos Pela CETESB

BTX Geologia e Meio
Ambiente Ltda
L.A. Falcão Bauer Centro
Tecnológico de Controle
da Qualidade Ltda

11/5/2007

11/5/2007
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Nº

16

17

18

Nome do
Órgão
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste

Contrato

Objeto

Modalidade

Processo
Administrativo

Fornecedor e Nome de
Fantasia

Valor (R$)

Licitação

Data
Publicação

023/2010

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária de Junqueirópolis

Convite

269/2010

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

34.914,29

034/2010CRO

11/1/2011

024/2010

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária de Lucélia

Convite

270/2010

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

38.855,25

035/2010CRO

11/1/2011

025/2010

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques
Na Penitenciária de Pacaembu

Convite

271/2010

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

34.919,79

036/2010CRO

11/1/2011

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

860.000,00

50617/10

15/1/2011

14.700,00

17GB004/600/11

13/5/2011

54.300,00

001/11

10/8/2011

19

Sabesp

50617/10

Prestação de Serviços de Engenharia Para Elaboração de Estudo de Avaliação
Ambiental da Área Contaminada Guamiranga, da Unidade de Negócio de Tratamento
de Esgoto da Metropolitana - Mt

Pregão
Eletrônico

10/010.877

20

Corpo de
Bombeiros

17GB002/600/11

Prestação de Serviço de Desmobilização de Posto de Combustível, Com Retirada de
Tanque Já Desativados No 3º Subgrupamento Do 17º Grupamento de Bombeiros

Pregão
Eletrônico

17GB11026

21

CDHU

9.01.03.00/6.00.
00.00/0277/11

Guarulhos "G" – Caract./Quantificação de Resíduos Sólidos

Convite

11.36.001

031/11-CRO

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária "Asp Adriano Aparecido de Pieri" de Dracena

Convite

272/10-CRO

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

37.096,51

018/11CRO

13/8/2011

030/11-CRO

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária "Nestor Canoa" de Mirandópolis

Convite

264/10-CRO

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

43.794,81

014/11CRO

13/8/2011

029/11-CRO

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária de Assis

Convite

263/10-CRO

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

53.964,83

013/11CRO

13/8/2011

043/11-CRO

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária de Andradina

Convite

266/10-CRO

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

41.748,93

015/11CRO

22/11/2011

041/11-CRO

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária "João Batista de Santana" de Riolândia

Convite

257/10-CRO

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

42.027,09

012/11CRO

22/11/2011

042/11-CRO

Execução Dos Serviços de Avaliação Do Passivo Ambiental Com Desativação E
Remoção de Tanques Na Penitenciária de Valparaiso

Convite

267/10-CRO

Ecomax Ambiental
Consultoria e
Licenciamentos Ltda

42.844,46

016/11CRO

22/11/2011

4182/11

Execução de Serviços de Investigação Ambiental Detalhada Complementar Em Área
Onde Funcionou O Posto de Abastecimento No Antigo CODE - Centro de Operação
da DERSA No Município de Atibaia - SP

Tomada de
Preço

51.248/11

L.A. Falcão Bauer Centro
Tecnológico de Controle
da Qualidade Ltda

47.368,58

008/11

11/1/2012

22

23

24

25

26

27

28

Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
DERSA

D-Geo Geologia e
Engenharia Ambiental
Ltda. – EPP
Regea Geologia e
Estudos Ambientais Ltda
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Nº

Nome do
Órgão

Contrato

Objeto

Modalidade

Processo
Administrativo

Fornecedor e Nome de
Fantasia

Valor (R$)

Licitação

Data
Publicação

29

DERSA

4224/12

de Serviços Técnicos de Investigação Confirmatória de Solo Contaminado Do
Empreendimento Jacu-Pêssego Sul, Localizado No Município de São Paulo E Mauá LOTE 1, LOTE 2 E LOTE 3

Tomada de
Preço

51.123/11

Regea Geologia e
Estudos Ambientais Ltda.

509.497,00

015/11

26/2/2012

30

CDHU

9.00.00.00/6.00.
00.00/0051/12

Aditivo de Preço - Guarulhos "G" – Caract./Quantificação de Resíduos Sólidos

Aditivo de
Preço

11.36.001

Regea Geologia e
Estudos Ambientais Ltda

8.925,00

001/11

17/3/2012

122/2012

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO DETALHADA NA
ÁREA DE ABASTECIMENTO Na Penitenciária de Lucélia

Convite

290/2011PL

Ecomax Engenharia Ltda

29.994,86

001/2012PL

26/7/2012

021/2012

Realização de Serviços de Desativação de 13 (Treze) Tanques de Combustíveis E
03 (Três) Bombas

Pregão
Eletrônico

001.0136.00855
/2012

Ecomais Soluções
Ambientais Ltda EPP

230.000,00

dez/12

3/10/2012

069/2012-PPB

Execução de Serviços de Estudo de Investigação Detalhada Na Área de
Abastecimento de Combustível da Penitenciária "Sílvio Yoshihiko Hinohara" de
Presidente Bernardes

Convite

157/11-PPB

Ecomax Engenharia Ltda

27.987,66

013/12APPB

3/10/2012

122/2012-PL

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO DETALHADA NA
ÁREA DE ABASTECIMENTO Na Penitenciária de Lucélia (Aditamento)

Convite

290/2011PL

Ecomax Engenharia Ltda

5.329,14

001/2012PL

9/11/2012

087/12ANDR

Serviço de Execução de Estudo de Investigação Detalhada Na Área de
Abastecimento da Unidade

Convite

004/12ANDR

Quatzor Ambiental S.A.

26.960,00

010/12AND
RA

1/12/2012

31

32

33

34

35

Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Complexo
Hospitalar do
Juquery
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Coordenadoria
de Unidades
Prisionais da
Região Oeste
Penitenciária de
Andradina

36

Secretaria do
Meio Ambiente

018/2012/GS

Prestação de Serviço de Investigação Complementar de Contaminação de Solo E
Água Subterrânea Do Parque Villa-Lobos

Tomada de
Preço

6.204/2011

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

347.200,00

01/2011/G
S

7/12/2012

37

DERSA

4363/13

Prestação de Serviços Técnicos Especializados Para Continuidade Dos
Procedimentos Relativos Ao Gerenciamento de Áreas Contaminadas Localizadas Ao
Longo da Faixa de Domínio Prevista Para Implantação Do Trecho Norte Do Rodoanel
Mário Covas

Concorrencia

52.480/12

Consórcio ConAm-LBR

937.642,36

C.C. 14/12

16/3/2013

38

EMAE

AIS/TPA/0002/0
1/2013

Serviço de Avaliação Ambiental Preliminar E Investigação Confirmatória Em Área
Contígua Ao Bota-Fora 14-C Localizado Na Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, Nº 642 Jaguaré - São Paulo - Capital, Em Propriedade da EMAE

Convite

AIS/TPA/0002/2
013

D-Geo Geologia e
Engenharia Ambiental
Ltda. – EPP

65.600,00

AIS/TPA/00
02/2013

11/4/2013

39

CPTM

835512303100

Prestação de Serviços de Engenharia E Meio Ambiente Para O Gerenciamento de
Áreas Contaminadas Do Rac Manoel Feio, Através de Estudo Ambiental de Avaliação
Preliminar E de Investigação Confirmatória

Convite

ConAm Consultoria
Ambiental Ltda

78.600,00

40

CPTM

801913003100

Prestação de Serviços de Engenharia E Meio Ambiente Para O Gerenciamento de
Áreas Contaminadas da Estação Tamanduateí, Linha 10 da CPTM

Convite

ConAm Consultoria
Ambiental Ltda

57.700,00

801913003
100

13/6/2013

41

Sabesp

13.392/13

Ecomais Soluções
Ambientais Ltda EPP

298.000,00

13.392/13

26/6/2013

42

CDHU

56.257,80

008/13

4/9/2013

43

CDHU

34.948,00

010/13

4/9/2013

44

CDHU

67.478,00

011/13

4/9/2013

45

CDHU

50.608,00

012/13

4/9/2013

40.081,23

001/2013PMAR

19/9/2013

46

Penitenciária de
Marília

9.01.03.00/6.00.
00.00/0174/13
9.01.03.00/6.00.
00.00/0179/13
9.01.03.00/6.00.
00.00/0180/13
9.01.03.00/6.00.
00.00/0173/13
041/2013PMAR

Prestação de Serviços de Engenharia Para Remoção de 06 Tanques Subterrâneos
de Combustíveis Desativados Na Área Dos Pólos de Manutenção Santana E Pirituba
- UM
Parque Do Carmo “A” – Investigação Ambiental Preliminar E Investigação
Confirmatória

Pregão
Eletrônico

13/524.528

Convite

11.38.008

Guarulhos “AC” – Investigação Ambiental Preliminar E Investigação Confirmatória

Convite

11.38.010

Santo André "LXI” – Investigação Ambiental Preliminar E Investigação Confirmatória

Convite

11.38.011

Vila Jacuí - ETEC – Investigação Ambiental

Convite

11.38.012

Execução de Obras E Serviços de Remoção de Tanque de Combustível Subterrâneo
Desta Unidade Prisional, Com Investigação de Passivo Ambiental Conforme
Procedimentos Para Licenciamento da CETESB

Convite

241/2011PMAR

Planterra Análises,
M.Ambiente e Serv. Ltda
Planterra Análises,
M.Ambiente e Serv. Ltda
Planterra Análises,
M.Ambiente e Serv. Ltda
Planterra Análises,
M.Ambiente e Serv. Ltda
Ecomais Soluções
Ambientais Ltda EPP

8/6/2013

122

Nome do
Órgão

Contrato

47

Sabesp

TP MT22249/13

48

Sabesp

22246/13

49

CDHU

9.01.03.00/6.00.
00.00/0210/13

Nº

50

CPP de Bauru

050/2013CPPAB

51

Sabesp

TP MT25878/13

52

Sabesp

24960/13

53

CDHU

9.01.03.00/6.00.
00.00/0003/14

54

DER

19.0380/DER/2013

55

EMAE

AIS/TPA/1004/0
01/2013

56

EMAE

AIS/TPA/2004/0
1/2013

57

IAMSPE

084/2014

58

EMAE

ASL/DA/0002/0
1/2014

59

EMAE

ASL/DA/0003/0
1/2014

60

CPTM

804013305100

61

CDHU

9.01.03.00/6.00.
00.00/0222/14

62

CDHU

9.01.03.00/6.00.
00.00/0223/14

63

DERSA

4363/13

Objeto
Prestação de Serviços de Engenharia Para Elaboração de Projeto Executivo Do
Sistema de Extração de Vapores Do Solo Em Area da Estação Elevatoria de Esgotos
Guamiranga, Estação Elevatoria de Esgotos Mooca E Estação Elevatória de Água
Booster Cadiriri da Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana Mt
Prestação de Serviço de Engenharia Consultiva Para Investigação Confirmatória de
Área da Ete Ebc, da Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana
- Mt., Diretoria Metropolitana
Penha "A,C,D E E" - Investigação Ambiental Preliminar E Confirmatória
Execução de Obras E Serviço de Remoção de Tanques de Combustíveis
Subterrâneo Com Investigação de Passivo Ambiental Conforme Procedimentos Para
Licenciamento da Cetesb E Demolição de Abrigo de Bombas
Prestação de Serviços de Engenharia Consultiva Para Investigação Detalhada Nas
Áreas de Disposição de Resíduos da Ete Barueri da Unidade de Negócio de
Tratamento de Esgotos da Metropolitana - Mt
Prestação de Serviços de Engenharia Consultiva Para Avaliação Ambiental da Área
Forte de São Bartolomeu, da Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da
Metropolitana - Mt
Ipiranga – Av Presidente Wilson – Investigação Ambiental Preliminar E Investigação
Confirmatória
Contratação de Serviços, Não Contínuos, de Remoção de 09 (Nove) Tanques E
Desmobilização de Sistema de Armazenamento de Combustíveis, Sob O Regime de
Empreitada Por Preço Global
Realização de Serviços de Investigação Detalhada Em Área Contígua Ao Botafora 14C, Visando Caracterizar E Delimitar As Plumas de Contaminação Identificadas
Durante O Estudo de Investigação Confirmatória
Prestação de Serviços de Licenciamento Ambiental E Destinação Final Do Lodo
Oriundo Do Processo de Flotação Do Rio Pinheiros Depositado Em Bota-Fora
Localizado Em Área da Contratante Próximo da Barragem Do Rio Grande, Na Cidade
de São Paulo
Prestação de Serviços de Engenharia Ambiental Para Investigação Detalhada,
Avaliação de Riscos, Concepção de Projeto de Remediação Sobre Passivo
Ambiental, Com Apresentação E Acompanhamento de Relatório Junto À Cetesb
Prestação de Serviços de Avaliação Ambiental Preliminar E Investigação
Confirmatória Do Bota-Fora 14-C Conforme Especificação Técnica
Prestação de Serviços de Avaliação Ambiental Preliminar E Confirmatória da Área Do
Bota-Fora 14, Caixas A E B, Fornecendo Subsídios Para A Tomada de Decisão
Sobre Uso Futuro da Área
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Investigação E Avaliação de Áreas
Contaminadas E Passivo Ambiental no Pátio Ferroviário da Lapa
Elaboração Do Diagnóstico E Avaliação Ambiental Das Áreas de Interesse da CDHU Lote 01 - Região Metropolitana São Paulo, Leste E Oeste / São Paulo Distritos Leste;
Sudeste II - Norte - Noroeste - Sudoeste; E Região da Baixada Santista / Taubaté
Elaboração Do Diagnóstico E Avaliação Ambiental Das Áreas de Interesse da CDHU Lote 2 - Região Metropolitana São Paulo ABC / São Paulo - Sul - Sudeste I - Centro;
Região de São José Do Rio Preto / Ribeirão Preto / Araraquara; Região de Presidente
Prudente / Araçatuba / Bauru / Marília; Região de Sorocaba / Campinas
Prestação de Serviços Técnicos Especializados Para Continuidade Dos
Procedimentos Relativos Ao Gerenciamento de Áreas Contaminadas Localizadas Ao
Longo da Faixa de Domínio Prevista Para Implantação Do Trecho Norte Do Rodoanel
Mário Covas (Aditamento)

Modalidade

Processo
Administrativo

Fornecedor e Nome de
Fantasia

Valor (R$)

Licitação

Data
Publicação

Tomada de
Preço

13/010.342

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais Ltda.

153.700,00

TP MT22249/13

1/10/2013

Tomada de
Preço

13/010.312

76.490,43

22246/13

1/10/2013

Tomada de
Preço

12.38.010

196.000,00

010/13

4/10/2013

Convite BEC

SAP/CPPAB/12
5/2011

Ecomais Soluções
Ambientais Ltda EPP

59.313,28

001/2013CPPAB

30/10/2013

Tomada de
Preço

13/010.416

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais Ltda.

229.750,00

25878/13

18/12/2013

Tomada de
Preço

13/010.354

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

145.600,00

24960/13

18/12/2013

Tomada de
Preço

12.38.021

Planterra Análises, Meio
Ambiente e Serviços Ltda

106.800,00

021/13

27/12/2013

Pregão
Eletrônico

001219/39/DR.8
/2013

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais Ltda.

166.700,65

012/DR.8/2
013

28/12/2013

Tomada de
Preço

AIS/TPA/1004/2
013

Quatzor Ambiental S.A.

89.500,00

AIS/TPA/10
04/2013

29/1/2014

Concorrencia

AIS/TPA/2004/2
015

Enfil S/A Controle
Ambiental

11.845.380,00

AIS/TPA/20
04/2013

14/3/2014

Pregão
Eletrônico

7562/2013

L.A. Falcão Bauer Centro
Tecnológico de Controle
da Qualidade Ltda

24.000,00

001/14

22/3/2014

Convite

ASL/DA/0002/2
014

Quatzor Ambiental S.A.

55.900,00

ASL/DA/00
02/2014

29/3/2014

Weber Consultoria
Ambiental Ltda

103.300,00

ASL/DA/00
03/2014

20/5/2014

Convite

L.A. Falcão Bauer Centro
Tecnológico de Controle
da Qualidade Ltda
Weber Consultoria
Ambiental Ltda

Dispensa

8040133051

Instituto de Pesquisas
Tecnológicas - IPT

2.151.909,15

804013305
1

1/7/2014

Concorrência

10.37.065

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais Ltda.

3.425.667,82

065/12

6/9/2014

Conc. 065/12

10.37.065

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais Ltda.

1.293.931,00

065/12

6/9/2014

Concorrencia

52.480/12

Consórcio ConAm-LBR

116.455,56

C.C. 14/12

19/9/2014
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Nº

Nome do
Órgão

Contrato

64

CATI

001/2014

65

DERSA

4525/14

66

DERSA

4533/15

67

Sabesp

TP MT34318/14

68

EMAE

AIS/TPA/2004/0
1/2013

69

CPTM

818013006200

70

Penitenciária de
Andradina

070/13ANDR

Objeto
Serviços de Desativação Tanque de Combustível (Desativação E Elaboração Do
Processo Na CETESB/ANP, Investigação Preliminar de Passivos Ambientais,
Investigação de Solo Na Retirada de Tanque de Combustível, Limpeza E Inertização
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Para Avaliação de
Passivos Ambientais (Etapa de Investigação Confirmatória) Do Empreendimento
Nova Tamoios - Contornos
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Para Elaboração de
Polígono de Restrição Do Uso da Água E Campanhas Semestrais de Monitoramento
Das Águas Subterrâneas, Visando A Continuidade Dos Procedimentos Relativos Ao
Gerenciamento de Áreas Contaminadas Na Área Onde Funcionou O Posto de
Abastecimento Do Antigo CODE no Município de Atibaia - SP
Prestação de Serviços de Engenharia Para Investigação Detalhada Com Análise de
Risco A Saúde Humana Na Área da Ete Suzano, da Unidade de Negócio de
Tratamento de Esgotos da Metropolitana Mt
Prestação de Serviços de Licenciamento Ambiental E Destinação Final Do Lodo
Oriundo Do Processo de Flotação Do Rio Pinheiros Depositado Em Bota-Fora
Localizado Em Área da Contratante Próximo da Barragem Do Rio Grande, Na Cidade
de São Paulo (Aditamento)
Prestação de Serviços Especializados Em Engenharia E Meio Ambiente Para A
Remoção de Contaminantes no Terreno Do Antigo SANDRENE - Auto Posto de
Serviços, Localizado Ao Lado da Estação Suzano - Linha 11 - Coral da CPTM
Serviços de Execução de Remoção da Fase Livre Na Área de Abastecimento da
Unidade

Fonte: SÃO PAULO (Estado) (2016).

Modalidade

Processo
Administrativo

Fornecedor e Nome de
Fantasia

Valor (R$)

Licitação

Data
Publicação

Pregão
Eletrônico

17.882/2012

Ecomais Soluções
Ambientais Ltda EPP

60.500,00

001/2014

21/10/2014

Tomada de
Preço

57.866/2014

Walm Engenharia e
Tecnologia Ambiental
Ltda

174.563,07

002/14

19/12/2014

Convite

61.398/14

Quatzor Ambiental S.A.

32.400,00

002/14

29/1/2015

Tomada de
Preço

14/010.513

Servmar Serviços
Técnicos Ambientais Ltda.

189.918,00

34318/14

8/4/2015

Concorrência

AIS/TPA/2004/2
015

Enfil S/A Controle
Ambiental

906.171,57

AIS/TPA/20
04/2013

19/6/2015

Pregão
Eletrônico

8180130062

L.A. Falcão Bauer Centro
Tecnológico de Controle
da Qualidade Ltda

187.200,00

818013006
2

28/7/2015

Convite

035/13ANDR

Quatzor Ambiental S.A.

69.800,00

006/13AND
RA

12/11/1013

Total Geral

27.707.858,89

