
Os Novos Procedimentos 

para o Gerenciamento de 

Áreas Contaminadas no 

Estado de São Paulo 

 



•  Lei 13.577, de 08/07/09 - dispõe sobre diretrizes e 

procedimentos para a proteção da qualidade do solo e 

gerenciamento de áreas contaminadas 

•   Decreto 59.263, de 05/06/13 - Aprova o regulamento 

da Lei nº 13.577/09 e revoga o Decreto nº 54.544, de 

8/07/09 

Base Legal no Estado de São Paulo 



Objetivos  
 

I - medidas para proteção da qualidade do solo e das águas 

subterrâneas 

II - medidas preventivas à geração de áreas contaminadas 

III - procedimentos para identificação de áreas contaminadas; 

IV - garantia à saúde e à segurança da população exposta 

V - promoção da remediação de áreas contaminadas e das 

águas subterrâneas 

VI - incentivo à reutilização de áreas remediadas 

... 

 

 

 

Art. 2º 



ÁREA CONTAMINADA 
 

Considera-se área contaminada aquela área, terreno, local, 
instalação, edificação ou benfeitoria que contenha 
quantidades ou concentrações de matéria em condições 
que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao 
meio ambiente ou a outro bem a proteger. 

Definição 

Art. 3º 



 Para atividades que: 

I - sejam potencialmente poluidoras de solo e águas 

subterrâneas 

II - abrigaram atividades passíveis de provocar contaminação 

III - estejam sob suspeita de causarem contaminação 

IV -  estejam em áreas :Contaminada sob Investigação (ACI),  

Contaminada com Risco Confirmado (ACRi), Contaminada em 

Processo de Remediação (ACRe), Contaminada em Processo de 

Reutilização (ACRu), em Processo de Monitoramento para 

Encerramento (AME), Reabilitada para o Uso Declarado (AR) e 

Contaminada Crítica 

 

Cadastro de Áreas Contaminadas  
  

Art. 6º 



Sistema de Áreas Contaminadas 

O Sistema será integrado pelo Cadastro de Áreas Contaminadas  que 

deverá ser constituído pela Cetesb  até 05/12/2013. (Art . 5º) 

 

As áreas serão classificadas como : 

I - Área com Potencial de Contaminação (AP); 

II - Área Suspeita de Contaminação (AS); 

III - Área Contaminada sob Investigação (ACI); 

IV - Área Contaminada com Risco Confirmado (ACRi); 

V - Área Contaminada em Processo de Remediação (ACRe); 

VI - Área em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME); 

VII - Área Contaminada em Processo de Reutilização (ACRu); 

VIII - Área Reabilitada para o Uso Declarado (AR); 

IX - Área Contaminada Crítica (AC crítica). Art. 8º 



Serão adotados como parâmetros :  

• Valor de Referência de Qualidade: concentração de 
determinada substância no solo e na água subterrânea que 
define um solo como limpo ou a qualidade natural da água 
subterrânea 

•  Valor de Prevenção: concentração de determinada 
substância acima da qual podem ocorrer alterações 
prejudiciais à qualidade do solo e da água subterrânea 

• Valor de Intervenção: concentração de determinada 
substância no solo e na água subterrânea acima da qual 
existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde 
humana 

Prevenção e Controle  
da Contaminação 

Art. 13 a 16 



A CETESB poderá exigir programa de monitoramento nas 
áreas com potencial de contaminação (AP) onde ocorre : 

 
1. o lançamento de efluentes ou resíduos no solo como parte 
de sistemas de tratamento ou disposição final 
2. o uso de solventes halogenados 
3. a fundição secundária ou a recuperação de chumbo ou 
mercúrio 
 

A CETESB poderá definir outras situações onde será 
necessário o monitoramento preventivo por meio de 
Decisões de Diretoria ou Resoluções 

Prevenção e Controle  
da Contaminação 

Art. 17 



Responsabilidades 

São considerados responsáveis legais e solidários pela 

prevenção, identificação e remediação de uma área 

contaminada: 

I - o causador da contaminação e seus sucessores; 

II - o proprietário da área; 

III - o superficiário; 

IV - o detentor da posse efetiva; 

V - quem dela se beneficiar direta ou indiretamente. 

 

 

 

 

Art. 18 
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Áreas com Potencial 
de Contaminação  

AVALIAÇÃO 
PRELIMINAR 

Áreas Suspeita de 
Contaminação  

INVESTIGAÇÃO 
CONFIRMATÓRIA 

Área Contaminada 
sob Investigação 

Processo de Identificação  

Art. 22 

Art. 26 

Art. 28 

Art. 25 
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Investigação 
Confirmatória e 

Avaliação de Risco 

Área Contaminada 
com Risco 

Confirmado  

Plano de 
Intervenção 

Área em Processo de 
Monitoramento para 

Encerramento 

Monitoramento 

Área Reabilitada para o 
Uso Declarado 

Reabilitação  

Art.52 

Art.53 

Art. 41 



Responsável legal elabora Plano de Intervenção 

contemplando: 

 controle/eliminação de fontes 

 uso atual e futuro da área 

 avaliação de riscos a saúde humana ou ecológica 

 cronograma das medidas de intervenção 

 programa de monitoramento 

 custo das medidas de intervenção 

 garantia de 125 % do custo do plano EXCETO PARA ÁREAS 

PUBLICAS 

•   

 

Reabilitação  

Art. 44 e 45 



O Plano de Intervenção poderá contemplar : 

• remediação para tratamento  

• contenção dos contaminantes 

• controle institucional e  

• Engenharia 

  

- Medidas de remediação devem priorizar a remoção e redução 
de massa dos contaminantes. 

- Medidas de remediação para contenção de contaminantes, 
medidas de controle institucional e medidas de engenharia, 
devem considerar análise técnica, econômica e financeira que 
comprove a inviabilidade da remoção de massa. 

 
 

Reabilitação  

Art. 44 



MEDIDAS DE CONTROLE INSTITUCIONAL 

• Restrição de uso do solo 

• Restrição de uso de água subterrânea 

• Restrição de uso de água superficial 

• Restrição ao consumo de alimentos 

• Restrição ao uso de edificações 

 

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA 

•  Pavimentação da superfície do solo (por exemplo:concreto, asfalto, 
manta sintética, solo limpo, etc.) 

• Impermeabilização de edificações de modo a evitar a migração de 
vapores para o interior das mesmas 

Reabilitação  



Reabilitação  

 
- implantadas as medidas a área será classificada como ACRe – 
CONTAMINADA EM PROCESSO DE REMEDIAÇÃO 
 
- atingidas as metas de remediação a área será classificada como AME – 
EM PROCESSO DE MONITORAMENTO PARA 
ENCERRAMENTO 
 
- encerrado o monitoramento a área será classificada como AR – 
REABILITADA PARA O USO DECLARADO 
 
- para alteração do uso de AR será necessária nova avaliação de risco 
para o uso pretendido 

Art. 50 a 55 



Desativação  
de empreendimentos  

Os responsáveis legais deverão comunicar a suspensão ou o 
encerramento das atividades no local à CETESB, que  deverá 
ser acompanhada de Plano de Desativação do 
Empreendimento, que deverá conter: 

 
I - remoção e destino de materiais: 

... 

II - caracterização da situação ambiental 

a) a realização de Avaliação Preliminar 

b) a realização de Investigação Confirmatória a ser planejada 
com base na Avaliação Preliminar  

Art. 56 



Reutilização de Áreas 
Contaminadas  

A aquisição de terrenos onde são ou foram desenvolvidas 
atividades com potencial de contaminação com vistas à sua 
revitalização será considerada como de interesse 
público, devendo ser incentivada e apoiada pelo poderes 
públicos estadual e municipal. 

 

Aprovado o Plano de Intervenção, a área será classificada 
como ACRu - ÁREA CONTAMINADA EM PROCESSO 
DE REUTILIZAÇÃO 

 

Art. 61 e 64 



Áreas Contaminadas Críticas 
 

 
ÁREA CONTAMINADA CRÍTICA 

 É aquela que em função dos danos ou riscos, gera risco 
iminente à vida ou saúde humanas, inquietação na 
população ou conflitos entre os atores envolvidos, 
exigindo imediata intervenção pelo responsável ou pelo 
poder público, com necessária execução diferenciada 
quanto à intervenção, comunicação de risco e gestão da 
informação 

 
 

 
Art. 3 



Áreas Contaminadas Críticas 
 

 
- No gerenciamento das Áreas Contaminadas 
Críticas caberá à CETESB: 

 
I - realizar, a partir de procedimento específico, o 
enquadramento da área 
II - coordenar as ações destinadas à reabilitação da área; 
III - realizar a gestão da informação 
IV - estabelecer estratégia de comunicação com a 
população 
V - coordenar as relações interinstitucionais 
 
 Art. 65 



FEPRAC –FUNDO ESTADUAL PARA PREVENÇÃO E 

REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS 

Destinado à proteção do solo contra alterações prejudiciais às 

suas funções, bem como à identificação e à remediação de áreas 

contaminadas. 

Constituem receitas do FEPRAC, entre outras: 

... Compensações ambientais provenientes de atividades 

potencialmente causadoras de contaminação 

Recursos podem ser pleiteados por : 

Setor público, empresas privadas e pessoas físicas 

 

Instrumentos Econômicos  

Arts. 67 a 68 



 
Deverá ser recolhida ao FEPRAC nos casos de 
licenciamento ambiental de empreendimento cuja atividade 
seja potencialmente passível de gerar área contaminada 
 
- O valor da compensação ambiental poderá ser 

reduzido em até 100%  se o empreendedor adotar 
procedimentos para a mitigação do risco de 
contaminação 

- - O valor será devido uma única vez, tendo que ser 
recolhido no momento da concessão ou da primeira 
renovação da licença de operação. 
 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  

Art. 69 

Instrumentos Econômicos  



 
O responsável legal é obrigado a apresentar seguro 
ambiental ou contratação de garantia bancária a fim 
de assegurar que o Plano de Intervenção aprovado seja 
implantado em sua totalidade e nos prazos estabelecidos, no 
valor mínimo de 125% do custo estimado no 
respectivo Plano. 
 
-  o seguro ambiental somente será exigido quando houver 
disponibilidade desse produto no mercado de seguros. 
- Apresentação de “seguro garantia” em substituição ao seguro 
ambiental e garantias bancárias 
 

SEGURO AMBIENTAL – GARANTIAS FINANCEIRAS 

Instrumentos Econômicos  

Art. 45 



Toda ação ou omissão contrária às disposições desta lei e 

seu regulamento será considerada infração administrativa 

ambiental classificada em leve, grave ou gravíssima, 

levando-se em conta: 

 

I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial; 

II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; 

III - os antecedentes do infrator, pessoa física ou jurídica.  

 

Infrações e Penalidades  

Art. 82 



 

As infrações à esse Decreto serão punidas com : 

 

•   advertência 

• multas que poderão ser aplicadas nos limites :                 
de R$ 77, 48  a R$ 77.480.000,00 (valores atuais)  

•  embargo 

•  demolição e  

•  suspensão de financiamento e benefícios fiscais.  

Infrações e Penalidades  

Arts.85 a 88 



- O licenciamento de empreendimentos em áreas que 
anteriormente abrigaram atividades com potencial de 
contaminação, ou suspeitas de estarem contaminadas, 
deverá ser precedido de estudo de passivo ambiental, 
submetido previamente ao órgão ambiental competente. 

 
 - A obtenção de Licença de Instalação para ampliação de 
atividades implantadas em áreas classificadas como Área 
Suspeita de Contaminação (AS), Área Contaminada sob 
Investigação (ACI) ou Área Contaminada com Risco 
Confirmado (ACRi) estará condicionada ao 
equacionamento das pendências ambientais ou à aprovação 
do Plano de Intervenção. 

 
  

 

Reflexos no licenciamento   

Arts.97  e 98 


