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RESUMO 

 

Para proteger a população do abandono de terrenos e áreas industriais contaminadas que possam 

a vir causar sérios danos futuros, há legislações específicas que estabelecem a obrigatoriedade 

de comunicação aos órgãos competentes sobre o encerramento das atividades de 

empreendimentos industriais, devendo-se, assim, fazer um Plano de Desativação de Atividades 

(PDA). Com o intuito de elucidar o processo de construção de um PDA, este trabalho apresenta 

a revisão da legislação e das normas aplicáveis para a elaboração de um PDA, com o objetivo 

de servir como um guia para aqueles que precisam realizar esta tarefa. Foi realizada uma revisão 

bibliográfica e, também, uma pesquisa documental acerca da legislação e normas referentes à 

desativação, assim como uma análise discursiva sobre a legislação ambiental e os conteúdos a 

respeito de Plano de Desativação. Verificou-se que alguns Estados brasileiros possuem 

legislação própria para desativação de atividades, enquanto outros não têm legislação específica 

para este fim, deixando os profissionais sem orientação na elaboração. A CETESB é um órgão 

pioneiro com relação ao gerenciamento de áreas contaminadas, colaborando para a definição 

de procedimentos técnicos, diretrizes, normas e padrões utilizados neste processo. A NBR 

16901 estabelece o procedimento para a elaboração de planos de desativação e relaciona outras 

normas com relação à gerenciamento de áreas contaminadas, que tratam de procedimentos 

como Avaliação Preliminar, Investigação Confirmatória, Investigação Detalhada, Avaliação de 

Risco à Saúde Humana, Modelo Conceitual no Gerenciamento de Áreas Contaminadas e Plano 

de Intervenção para a Área com o intuito de remediação da mesma. Com base nas informações 

estudadas, elaborou-se um roteiro que agrega as questões indicadas nas diferentes normas e 

legislações, podendo o mesmo servir como guia para o desenvolvimento de planos de 

desativação de atividades.  

 

Palavras-chave: Desativação de atividades. Áreas contaminadas. Normas. 

 

ABSTRACT 

 

Closing of Industrial Activity: Guidelines for Developing Decommissioning Plans 

To protect the population from the abandonment of contaminated land and industrial areas that 

may cause serious future damage, there are specific laws that establish the requirement for 

communication to the competent agencies about the closure of activities of industrial 

enterprises, and thus must make a Activity Decommissioning Plan (ADP). In order to elucidate 

the process of constructing a ADP, this work presents a review of the legislation and applicable 

norms for the elaboration of a ADP, with the objective of serving as a guide for those who need 

to perform this task. A bibliographic review was carried out, as well as a documentary research  
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about the legislation and rules related to decommissioning, and a discourse analysis about the 

environmental legislation and the contents regarding the Decommissioning Plan. It was verified  

that some Brazilian states have their own legislation for deactivation of activities, while others 

have no specific legislation for this purpose, leaving professionals without guidance in the 

elaboration. CETESB is a pioneering agency in relation to the management of contaminated  

areas, collaborating in the definition of technical procedures, guidelines, norms, and standards 

used in this process. NBR 16901 establishes the procedure for the elaboration of 

decommissioning plans and lists other standards related to the management of contaminated 

areas, which deal with procedures such as Preliminary Assessment, Confirmatory Investigation, 

Detailed Investigation, Human Health Risk Assessment, Conceptual Model in the Management 

of Contaminated Areas, and Intervention Plan for the Area with the purpose of remediation. 

Based on the information studied, a script was prepared that aggregates the issues indicated in 

the different norms and legislations, which can serve as a guide for the development of plans 

for decommissioning activities.  

 

Keywords: Deactivation of activities. Contaminated areas. Standards.  

 

RESUMEN 

 

Cierre de la Actividad Industrial: Directrices para Elaborar Planes de Desmantelamento 

Para proteger a la población del abandono de terrenos y zonas industriales contaminadas que 

puedan causar graves daños en el futuro, existen leyes específicas que establecen la obligación 

de comunicar a los organismos competentes el cierre de actividades de las empresas 

industriales, por lo que se debe realizar un Plan de Desmantelamiento de Actividades (PDA). 

Con el fin de dilucidar el proceso de elaboración de una PDA, este documento presenta una 

revisión de la legislación y las normas aplicables para la elaboración de una PDA, con el 

objetivo de servir de guía para quienes deban realizar esta tarea. Se realizó una revisión 

bibliográfica, así como una investigación documental sobre la legislación y las normas 

relacionadas con el desmantelamiento, así como un análisis del discurso sobre la legislación 

medioambiental y los contenidos relativos al Plan de Desmantelamiento. Se verificó que 

algunos estados brasileños tienen su propia legislación para el desmantelamiento de 

actividades, mientras que otros no tienen una legislación específica para este fin, dejando a los 

profesionales sin orientación en la preparación. CETESB es una agencia pionera en relación 

con la gestión de áreas contaminadas, colaborando en la definición de procedimientos técnicos, 

directrices, normas y estándares utilizados en este proceso. La NBR 16901 establece el 

procedimiento para la elaboración de planes de desmantelamiento y enumera otras normas 

relacionadas con la gestión de áreas contaminadas, que tratan de procedimientos como la 

Evaluación Preliminar, la Investigación Confirmatoria, la Investigación Detallada, la 

Evaluación de Riesgos para la Salud Humana, el Modelo Conceptual en la Gestión de Áreas 

Contaminadas y el Plan de Intervención en el Área para su remediación. A partir de la 

información estudiada, se elaboró un guión que agrega las cuestiones indicadas en las diferentes 

normas y legislaciones, que puede servir de guía para el desarrollo de planes de actividades de 

desmantelamiento. 

 

Palabras clave: Actividades de desmantelamiento. Zonas contaminadas. Normas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Após longos anos de descuido com o ambiente e poluição, surge o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que tem sido pensado para que se possa equilibrar as demandas 

produtivas, sociais e ambientais. Estes são os pilares deste modelo de desenvolvimento que 

deve se adequar ao anseio de que no longo prazo haja compatibilidade entre a humanidade, os 

recursos por ela consumidos e o efeito de suas atividades sobre o meio ambiente (FREITAS; 

MARQUES, 2019). 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado durante a Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em abril de 1987, pelo World Commissionon Environmental Development. 

No Relatório Brundtland (CMMAD, 1987; TOGASHI; HACON, 2012), foi definido o conceito 

de desenvolvimento sustentável como sendo o desenvolvimento que atende as necessidades do 

presente sem comprometer as gerações futuras. Estão inseridos, nesse relatório, os conceitos de 

necessidades que devem ser supridas para que haja condições essenciais de vida a todos e o 

conceito de limitação, onde se reconhece que os recursos são limitados e que devem ser 

preservados para as futuras gerações (PIMENTA; GOUVINHAS, 2012; BARBOSA, 2008). 

Segundo Tamarindo e Forti (2014), a crise ambiental é uma crise da civilização 

contemporânea e a superação da mesma está na busca de uma definição ampla sobre o que seja 

o homem e sua relação com o meio ambiente. A proteção ambiental abrange a preservação da 

natureza em relação aos seus elementos essenciais à vida e à manutenção do equilíbrio 

ecológico, com o objetivo de ter qualidade de vida, sendo uma forma de direito fundamental 

das pessoas. 

Diante dessas questões, nas últimas décadas, a preocupação com a proteção ao meio 

ambiente tem aumentado. A maioria dos países têm incluído a tutela ambiental não somente em 

legislações específicas sobre o tema, mas também em suas Constituições, como tentativa de 

minimizar a destruição ambiental crescente e propiciar um desenvolvimento sustentável para 

as nações (ANGELIN, 2010). No Brasil, na Constituição Federal de 1988, o Artigo 225 

(BRASIL, 1988) dispõe sobre a proteção ao meio ambiente.  

Pode-se observar que as legislações vêm sendo elaboradas e aprimoradas conforme 

necessidades da sociedade e, também, conforme aprimoramentos de tecnologias. Observa-se 

uma grande preocupação de que a atual sociedade viva de forma sustentável e com qualidade e 

que as próximas gerações também possam viver desta forma. 

Quando não se identifica a preocupação na sociedade, não há gerenciamento adequado 

dos resíduos, podendo ocorrer contaminações do solo e água, assim como as contaminações 

gasosas. 

Notadamente, as áreas mais contaminadas ao redor do mundo estão relacionadas a 

indústrias ou empreendimentos comerciais que produzem, armazenam ou descartam 

substâncias nocivas para o meio ambiente. Há, então, necessidade de estruturar medidas 

preventivas e ações corretivas para tratar essas áreas e, desta forma, torná-las mais seguras para 

toda a vida terrestre (MEJÍA et al., 2014). 

Essas áreas degradadas podem apresentar contaminação do solo e da água, dependendo 

do uso. Área contaminada é aquela em que há comprovadamente poluição causada pela 

disposição inadequada de resíduos que foram depositados, acumulados, armazenados, 

enterrados ou infiltrados. As causas podem ser o manejo inadequado de substâncias perigosas 

nos processos industriais em operação, armazenamento inadequado, vazamentos, acidentes e, 

também, desativação de processos produtivos. Essas ações resultam em situações de risco ao 

meio ambiente e à saúde das pessoas expostas, principalmente se essas áreas forem reutilizadas 

sem medidas prévias de remediação ou confinamento do passivo ambiental (HABERMANN; 

GOUVEIA, 2014). 
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Podemos citar, do trabalho de Silva (2007), como exemplo desta questão, o Caso Love 

Canal, nos Estados Unidos da América, que é considerado como evento mais marcante sobre a 

questão de áreas contaminadas. Após anos de uso do canal para aterramento de lixo e resíduos, 

em 1953 a área foi vendida para a construção de uma escola. Ao redor dessa escola, foram 

construídas casas e a área tornou-se um bairro de classe média-baixa. Ao longo dos anos, 

vazamentos de substâncias foram sendo percebidas pelos moradores. Foi observado que as 

árvores morriam, crianças nasciam com defeitos congênitos, houve casos de abortos 

espontâneos e de câncer, entre outras doenças. Em 1978, foi fundada a Love Canal Homeowners 

Association (LCHA) e anos mais tarde ocorreu uma repercussão nacional e internacional devido 

às reivindicações dos moradores locais que exigiam ações concretas das autoridades 

competentes. Foram encontradas, pelas investigações na área, 248 substâncias químicas 

diferentes no solo misturado com resíduos e mais 89 substâncias na água subterrânea, sendo 

que 11 eram cancerígenas. Ainda não foi finalizada a apuração das responsabilidades sobre o 

passivo ambiental daquela área. 

No Brasil, podemos citar como um caso de alta gravidade, o caso da Rhodia na Baixada 

Santista, em São Paulo, nos anos 1980. Segundo descrito por Silva (2007), foram descobertos 

diversos depósitos clandestinos de resíduos organoclorados nos municípios de Cubatão e São 

Vicente. Esses resíduos eram utilizados na fabricação de agrotóxicos. Foi publicado pela 

CETESB, em 1978, um relatório sobre os despejos realizados pela Rhodia. Entretanto, não foi 

tomada nenhuma providência pelo órgão ambiental para resolver ou amenizar o problema de 

contaminação ambiental. Vários casos de problemas de saúde foram relatados e os exames 

inicias realizados indicaram níveis significativos de hexaclorobenzeno (HCB) no sangue e no 

leite materno de moradores do local. Após várias denúncias ao longo dos anos e tentativas de 

remediação, a Rhodia saiu definitivamente da Baixada Santista em janeiro de 2002, sendo que 

não ofereceu maiores garantias de que iria cumprir as obrigações impostas pelo órgão ambiental 

em relação ao seu imenso passivo ambiental. 

 Em um estudo realizado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 

São Paulo), identificou-se que uma maior concentração de áreas contaminadas no Brasil está 

no Sudeste, principalmente em São Paulo (80 %), dada a atuação pioneira da CETESB no 

gerenciamento destas áreas. Os outros estados que apresentam maior quantidade destas áreas 

são Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraíba e Sergipe 

também apresentam quantidades significativas destas áreas. Os demais estados contabilizam 

um pouco mais de 1 % das áreas contaminadas conhecidas (TEIXEIRA; MOTTA; MORAES, 

2016). 

Para que não ocorram esses problemas ambientais, há legislações específicas que 

estabelecem a obrigatoriedade de comunicação aos órgãos competentes sobre o encerramento 

das atividades passíveis de licenciamento ambiental. Estas legislações buscam evitar a 

ocorrência de áreas órfãs, que são aquelas em que não é possível identificar os responsáveis 

pelos danos ambientais (HABERMANN; GOUVEIA, 2014). 

Quando uma indústria encerra suas atividades, além de comunicar ao órgão ambiental 

competente, deve fazer, obrigatoriamente, um Plano de Desativação. Para que o órgão 

ambiental emita um termo de encerramento de atividade, deve constatar o cumprimento das 

obrigações ambientais por parte do empreendedor, que constam deste plano. Este procedimento 

evita que as empresas deixem passivos ambientais, protegendo, assim o meio ambiente, assim 

como os próximos usuários da área, de assumirem o passivo desconhecido.  Desta forma, faz-

se necessário o conhecimento técnico das demandas para elaborar este plano. 

Diante do exposto, este trabalho teve como premissa a revisão da legislação e das 

normas aplicáveis para a elaboração de um Plano de Desativação para encerramento de 

atividades industriais (PDA). Também, teve a proposição de fazer um Roteiro para a elaboração 

de um PDA. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para a elaboração do trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica e, também, uma 

pesquisa documental acerca da legislação e normas referentes à desativação de atividades. 

Foram feitas pesquisas em sites como o Portal de Periódicos da CAPES, ABNT Catálogo, 

Google, Google Scholar, Scielo, Academia.edu, legislações federais e estaduais, utilizando-se 

palavras-chave como “desativação de atividades, encerramento de atividades, área 

contaminadas, desenvolvimento sustentável, plano de desativação”. 
Foi realizada uma análise discursiva sobre a legislação ambiental e os conteúdos a respeito de Plano de 

Desativação. Também, foi organizado um Roteiro para a elaboração de um PDA a partir das 

informações da literatura e das normas aplicáveis. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS 

 

A insuficiência ou o baixo alcance das políticas públicas ambientais e de 

desenvolvimento humano não conseguiram conter os efeitos da degradação ambiental, tendo-

se muitas consequências, tais como a poluição dos recursos hídricos, poluição atmosférica 

decorrente de processos produtivos, proliferação de vetores, dificuldades no gerenciamento de 

resíduos sólidos, crescente número de áreas degradadas e contaminadas. O reconhecimento 

dessas áreas, onde foram desenvolvidas atividades potencialmente poluidoras, tem se 

intensificado nos últimos anos, principalmente em regiões vastamente povoadas e 

industrializadas, pois sua reutilização de forma indiscriminada representa riscos à saúde 

(GÜINTHER, 2006). 

Lidar com os passivos ambientais gerados pela vasta oferta de bens e serviços tem sido 

um dos grandes desafios da sociedade moderna. Ocorreram muitas desativações e abandonos 

de instalações industriais e, também, disposições inadequadas de resíduos, causando 

consequências adversas ao meio ambiente e à saúde humana, sendo que esses impactos 

precisam ser mitigados.  Assim, a partir dos anos 1970, os governos dos países desenvolvidos 

passaram a estabelecer políticas envolvendo a proteção ao meio ambiente, através de multas e 

taxas para atividades econômicas com potencial de degradação do meio ambiente. Desta forma, 

essas empresas passaram a demandar equipamentos, produtos, sistemas e processos que 

pudessem tratar e evitar contaminações. Este processo foi seguido, mesmo que tardiamente, 

pelos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Estes países iniciaram as ações 

estipulando políticas e regulações de proteção, preservação, conservação e recuperação do meio 

ambiente (TEIXEIRA; MOTTA; MORAES, 2016). 

Em virtude dessas questões, para que haja maior responsabilização dos geradores em 

relação aos seus resíduos e para evitar que ocorram problemas ambientais futuros, foram 

estabelecidas legislações ambientais no Brasil. Em 1981, foi instituída a Lei No 6.938, de 31 de 

agosto de 1981 (BRASIL, 1981), que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Em 

1988, foi promulgada a Constituição Federal (BRASIL, 1988), sendo que o Artigo 225 aborda 

a proteção ao meio ambiente. 

A Resolução CONAMA No 420, de 28 de dezembro de 2009 (CONAMA, 2009), 

delibera sobre os 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. Esta resolução 

traz uma lista de valores orientadores (VOR) de substâncias químicas que fornecem orientação 

sobre a qualidade e as alterações do solo e da água subterrânea.  

O inciso V do Art. 3o desta resolução define contaminação: 
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presença de substâncias(s) química(s) no ar, água ou solo, decorrentes de atividades 

antrópicas, em concentrações tais que restrinjam a utilização desse recurso ambiental 

para os usos atual ou pretendido, definidas com base em avaliação de risco à saúde 

humana, assim como aos bens a proteger, em cenário de exposição padronizado ou 

específico (CONAMA, 2009). 

 

Em 2010, foi instituída a PNRS (BRASIL, 2010). Esta lei tem como um dos objetivos 

a proteção da saúde pública e a qualidade ambiental. Um dos instrumentos elencados são os 

planos de resíduos sólidos. Assim, define a elaboração, implementação, operacionalização e 

monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído 

o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, devendo ser designado 

um responsável técnico devidamente habilitado para esse encargo. 

A Resolução CONSEMA nº 372,  de 22 de fevereiro de 2018 (ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, 2018), que dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande 

do Sul, destacando os de impacto de âmbito local para o exercício da competência municipal 

no licenciamento ambiental, estabelece, no seu Anexo I, que a competência para o 

licenciamento das atividades de remediação e monitoramento de áreas degradadas ou 

contaminadas é do Órgão Ambiental Estadual. 

No Art. 4o do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, 

instituído pela Lei Estadual nº 15.434, de 09 de janeiro de 2020, está estabelecido que: 
todos são responsáveis pela manutenção de um meio ambiente sadio que propicie 

qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, sendo as pessoas físicas e 

jurídicas responsáveis pela reparação integral dos danos que causarem ao meio 

ambiente, assim como corrigir ou fazer corrigir, às suas expensas, os efeitos da 

atividade degradadora ou poluidora por elas desenvolvidas (ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, 2020).  

 

Uma área contaminada, segundo a FISP (2014, documento eletrônico),  pode ser 

definida como área, terreno, local, instalação ou edificação onde há comprovadamente 

quantidades ou concentrações de matérias provenientes da deposição, acumulação, 

armazenamento de produtos, materiais, resíduos ou infiltração dessas substâncias que tenham 

ocorrido de forma planejada, acidental ou, até mesmo, natural, podendo causar danos à saúde 

humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger. Os poluentes podem estar concentrados 

nessas áreas em camadas nos diferentes compartimentos do ambiente, podendo ser no solo, nos 

sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas águas subterrâneas 

ou, de forma geral, nas zonas não saturadas e saturadas. Também, podem estar concentradas 

nas paredes, nos pisos e nas estruturas de construções. 

As áreas contaminadas são geradas a partir de práticas produtivas ou não produtivas 

ambientalmente incorretas, podendo acontecer por desconhecimento, desleixo ou de forma 

acidental (FIESP, 2014, documento eletrônico). O documento cita as principais causas da 

geração dessas áreas contaminadas: áreas de armazenamento, carregamento ou 

descarregamento de matérias-primas; insumos ou resíduos contendo substâncias 

potencialmente contaminantes sem impermeabilização ou mesmo bacia de contenção; 

tubulações ou dutos de matérias-primas ou efluentes com vazamento; equipamentos que 

utilizam líquidos (óleo, fluidos hidráulicos ou elétricos, etc.) sem manutenção ou controle ou, 

ainda, obsoletos; armazenamento de produtos ou insumos industriais vencidos em locais 

inadequados; instalações desativadas com histórico de manuseio de materiais com potencial 

poluidor; transporte de resíduos sólidos sem controle; descarte de efluentes em locais não 

licenciados ou aptos ao seu recebimento; disposição inadequada de resíduos sólidos; ocorrência 

de derramamentos. 
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São citados, no mesmo documento, os principais contaminantes encontrados no estado 

de São Paulo: dioxinas e furanos; anilinas; contaminantes microbiológicos; ftalatos; metano, 

outros vapores e gases; biocidas; PCBs; fenóis halogenados; solventes halogenados; metais; 

combustíveis líquidos; solventes aromáticos e outros contaminantes. 

Diante dessas questões, para evitar situações de desativações e abandono de 

instalações industriais que deixam para trás passivos ambientais e áreas contaminadas, o 

encerramento de uma atividade deve ser planejado. Deve-se, assim, verificar a legislação 

pertinente. Normalmente, são as legislações estaduais que trazem as diretrizes para essa 

operação. No entanto, nem todos os estados brasileiros têm essas legislações específicas. Em 

vista disso, serão citadas algumas legislações encontradas, que servem de base para este 

trabalho. 

No Art. 20 do Decreto No 59.263, de 5 de junho de 2013 (ESTADO DE SÃO PAULO, 

2013) está definido que o órgão responsável pelo planejamento e gestão do processo de 

identificação de áreas contaminadas é a CETESB. No Parágrafo único, são elencados os itens 

que devem ser estabelecidos no procedimento técnico a ser empregado para a identificação 

dessas áreas: 
1. manter informações sobre as áreas com potencial de contaminação; 

2. realizar avaliação preliminar da área onde haja indícios de contaminação, ou 

solicitar, do responsável legal, a adoção de providências, conforme as prioridades 

estabelecidas em regulamento; 

3. exigir do responsável legal a realização de investigação confirmatória na área, 

uma vez detectadas alterações prejudiciais significativas às funções do solo; 

4. propor sua classificação como Área Contaminada sob Investigação, quando 

configurada uma das hipóteses previstas no artigo 16 da Lei nº 13.577, de 8 de julho 

de 2009 (ESTADO DE SÃO PAULO, 2013). 

 

Na Seção IV, Art. 4o, Inciso V, está elencado o Plano de Desativação do 

Empreendimento como um instrumento para proteção da qualidade do solo e para o 

gerenciamento de áreas contaminadas.  

 

3.2 ETAPAS DO PROCESSO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS 

 

Para a elaboração do Plano de Desativação da Atividade (PDA), estão disponíveis 

normas que orientam os procedimentos para o encerramento. A ABNT publicou em dezembro 

de 2020 a NBR 16901 (ABNT, 2020). Esta norma estabelece o procedimento para a elaboração 

de planos de desativação total ou parcial de empreendimentos com potencial de contaminação 

do solo e/ou de águas subterrâneas, de acordo com a legislação vigente. 

A norma descreve que a situação ambiental deve ser caracterizada por meio de 

avaliação preliminar, conforme a NBR 15515-1 (ABNT, 2007).  Essa avaliação é feita pela 

realização de um diagnóstico inicial, mediante coleta de dados existentes e realização de 

inspeção de reconhecimento da área. Deve-se fazer um levantamento quanto aos resíduos 

sólidos e identificar se houve líquidos percolados, se houve tratamento dos mesmos e se havia 

impermeabilização no local. Deve-se analisar, também, as potenciais fontes de contaminação, 

como tratamento de efluentes, tubulação aéreas ou subterrâneas, infiltrações e outros itens 

pertinentes. Relacionar os tipos de contaminantes que estejam ou estiveram presentes na área, 

como solventes halogenados, solventes aromáticos, combustíveis líquidos, metais e outros. 

Deve-se verificar se há solo e água subterrânea contaminada. O contexto hidrogeológico 

regional mais vulnerável deve ser indicado na área em questão e adjacências, e deve ser feita 

uma descrição sucinta da geologia da área com base em mapas geológicos regionais e 

observações de campo. 
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Se houver suspeita de contaminação, deve ser realizada a etapa de investigação 

confirmatória, conforme os requisitos da NBR 15515-2 (ABNT, 2011). Esta investigação deve 

ser feita por sondagem de reconhecimento, avaliação de passivo ambiental em solo e água 

subterrânea, através de amostragens em poços de monitoramento de águas subterrâneas 

granulados. 

No Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB (CETESB, 2001), 

são detalhados os instrumentos para investigação confirmatória de contaminação no local 

(métodos de Screening -rastreamento, reconhecimento, varredura). Esses métodos são 

levantamentos rápidos que têm como função confirmar ou não a suspeita de contaminação em 

uma determinada área, através de técnicas que economizem tempo e investimento. São 

utilizadas basicamente dois tipos de técnicas: os métodos químicos/geoquímicos e os métodos 

geofísicos. Os métodos químicos/geoquímicos são métodos usuais de metodologia já 

consagrada em laboratório adaptadas para uso em campo, como por exemplo miniaturizações 

e simplificações analíticas. As principais metodologias químicas/geoquímicas empregadas são: 

cromatografia a gás; cromatografia/espectrometria de massa; sistemas de sensores químicos; 

espectrometria de fluorescência; amostragem e análise de ar e soil gas; métodos de 

immunoassay (utilização de moléculas biológicas). A metodologia geofísica permite avaliar as 

condições geológicas locais através de contrastes das propriedades físicas dos materiais de 

superfície, como a condutividade ou resistividade elétrica, permissividade dielétrica, 

magnetismo, densidade. Esses levantamentos geofísicos têm como objetivo básico a 

identificação da presença da contaminação subterrânea, além de definição das feições 

geológicas e hidrogeológicas dos locais investigados. Os principais métodos geofísicos 

utilizados são o geo-radar (GPR), o eletromagnético indutivo (EM), a eletrorresistividade (ER) 

e a magnetometria. Também, o Manual apresenta os métodos de amostragem do solo, que 

devem ser o mais representativas possível do material original ou área a ser caracterizada, e os 

métodos de amostragem e monitoramento das águas subterrâneas, que têm o papel de acusar a 

influência de uma determinada fonte de poluição na qualidade destas águas. As amostragens 

são efetuadas num conjunto de poços distribuídos estrategicamente nas proximidades da área 

de disposição do resíduo. O Manual apresenta, ainda, os parâmetros de qualidade do solo e da 

água subterrânea na investigação confirmatória de contaminação.  

Se for confirmada a existência de contaminação, uma investigação detalhada deve ser 

realizada conforme a NBR 15515-3 (ABNT, 2013a), para que se delimite a extensão vertical e 

horizontal da contaminação por meio de técnicas aceitas pelos órgãos responsáveis. Na 

investigação detalhada deve constar: a caracterização do entorno, com a descrição do uso e 

ocupação do solo e localização dos recursos hídricos; a caracterização geológica, contendo a 

identificação e a descrição do solo e elaboração dos perfis das sondagens executadas; a 

caracterização hidrogeológica, com o entendimento da dinâmica dos fluxos subterrâneos e do 

comportamento dos contaminantes, através de poços de monitoramento; o mapeamento da 

contaminação, contemplando a delimitação das plumas de fase livre e dissolvida e da zona de 

fase retida, assim como as concentrações de substâncias químicas no interior da zona 

contaminada; o prognósticos da evolução da pluma com estimativa de evolução espacial desta 

ao longo do tempo. A norma traz, ainda, a definição de pluma de contaminação como sendo a 

representação da distribuição das concentrações de substâncias químicas de interesse, acima de 

um determinado valor de referência, no ar e na água. 

Depois de realizada a investigação detalhada, deve ser feita a avaliação de risco à saúde 

humana, conforme a NBR 16209 (ABNT, 2013b). Esta avaliação é utilizada para estimar o 

risco à saúde humana causada pela exposição do homem a uma determinada substância ou 

grupo de substâncias presentes no meio físico (solo, sedimento, água subterrânea, água 

superficial e ar) e para estabelecer metas que orientem as medidas de intervenção. Este processo 

é realizado nas seguintes etapas: coleta, avaliação e validação de dados, avaliação de exposição, 
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análise de toxicidade e caracterização de risco. Simultaneamente à análise de risco à saúde 

humana, deve ser elaborado o modelo conceitual no gerenciamento de áreas contaminadas, 

conforme procedimentos da NBR 16210 (ABNT, 2013c). Esse modelo deve conter informações 

suficientes para auxiliar no desenvolvimento de cenários de exposição atuais e futuros. Deve 

conter, no mínimo: determinação dos limites da área objeto de estudo e resumo das informações 

históricas de uso e ocupação; determinação das fontes de contaminação; identificação e 

ocorrência das substâncias químicas de interesse; avaliação da possibilidade de mobilização de 

substâncias naturais em função da interação destas com o contaminante; caracterização do meio 

físico; vias de transporte dos contaminantes; identificação e caracterização dos receptores e 

bens a proteger. 

Se houver necessidade, deve ser feito um plano de intervenção para a área, conforme 

NBR 16784-1 (ABNT, 2020).  Este plano deve ter como base as informações e dados gerados 

e disponibilizados a partir das etapas anteriormente executadas, mas não se limitar a eles. As 

medidas de intervenção deste plano devem ser definidas em função da natureza dos 

contaminantes, das características do meio, dos cenários de exposição, do nível de risco 

existente, das metas para reabilitação, do uso pretendido para o local, da proteção dos bens a 

proteger e da sustentabilidade a elas associadas. Se houver necessidade, medidas emergências 

devem ser previstas. As etapas de desenvolvimento do plano a serem seguidas são: definição 

dos objetivos; definição das medidas de intervenção e seleção das técnicas a serem adotadas; 

desenvolvimento do modelo conceitual de intervenção; análises das incertezas e limitações do 

plano de intervenção. 

Um esquema das etapas para a elaboração de planos de desativação pode ser visto na 

Figura 1. 

Segundo Moraes, Teixeira e Maximiniano (2014), diversas iniciativas técnicas e legais 

têm auxiliado no direcionamento correto de projetos de gerenciamento de áreas contaminadas 

no território nacional. Citam a CETESB como sendo a pioneira neste tema no Brasil, 

colaborando sistematicamente para a definição de procedimentos técnicos, diretrizes, normas e 

padrões utilizados neste processo. 

A Decisão de Diretoria da CETESB No 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 

(CETESB, 2017), dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do 

Solo e das Águas Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas” e estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no 

Âmbito do Licenciamento Ambiental”, em função da publicação da Lei Estadual nº 

13.577/2009 e seu Regulamento, aprovado por meio do Decreto nº 59.263/2013, e dá outras 

providências. Neste documento, são citados os dois processos das metodologias de 

gerenciamento de áreas contaminadas: processos de identificação e de reabilitação de áreas 

contaminadas. 

O processo de identificação objetiva reconhecer as áreas contaminadas, determinar sua 

localização e características e avaliar os riscos a elas associados, possibilitando a decisão sobre 

a necessidade de adoção de medidas de intervenção. Este processo é constituído por seis etapas, 

que são: identificação de áreas com potencial de contaminação; priorização de áreas com 

potencial de contaminação; avaliação preliminar; investigação confirmatória; investigação 

detalhada e avaliação de risco. 

O processo de reabilitação possibilita selecionar e executar, quando necessárias, as 

medidas de intervenção, visando reabilitar a área para o uso declarado. É constituído por três 

etapas: elaboração do plano de intervenção; execução do plano de intervenção e monitoramento 

para encerramento. 
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Figura 1- Etapas para a elaboração de planos de desativação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Autora (2021) 

 

A CETESB, também, disponibiliza o Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas (CETESB, 2021) onde elenca as informações gerais a serem seguidos neste 

processo, como cadastro de áreas contaminadas e reabilitadas, identificação de áreas com 

potencial de contaminação, avaliações preliminar, confirmatória e detalhada, avaliação de risco, 

elaboração e execução do plano de intervenção e demais itens necessários.  

Em alguns casos, há necessidade de se fazer a remediação da área. A definição de 

remediação, pela Resolução Conama no 420 (CONAMA, 2009), é que é uma das medidas de 

intervenção para reabilitação de área contaminada, a qual consiste em aplicação de técnicas, 

visando a remoção, contenção ou redução das concentrações de contaminantes, como a intenção 

de atingir um risco tolerável para o uso declarado ou futuro da área. 

O Decreto no 59.263, de 05 de junho de 2013 (ESTADO DE SÃO PAULO, 2013) 

menciona que as medidas de remediação são um conjunto de técnicas aplicadas em áreas 

contaminadas, divididas em técnicas de tratamento, que são as destinadas à remoção ou redução 
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da massa de contaminantes, e as técnicas de contenção e isolamento, que são as destinadas a 

prevenir a migração dos contaminantes. 

Recentemente, foi publicada pela FEPAM, a Diretriz Técnica No 003/2021, em 05 de 

fevereiro de 2021 (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2021), que se aplica a licenciamento 

ambiental de áreas suspeitas, com potencial de contaminação ou contaminadas ou de áreas 

degradas pela disposição irregular de resíduos sólidos, que deverão ser objeto de estudos de 

avaliação de passivos ambientais, ações de intervenção e/ou monitoramento. A Diretriz define 

as etapas a serem seguidas pelo gerenciamento ambiental das áreas referidas, as quais são: 

avaliação preliminar, investigação confirmatória, investigação detalhada, avaliação de risco à 

saúde humana, intervenção e monitoramento. É uma legislação que dará um norte para todos 

os licenciamentos em áreas degradadas ou com possível degradação, pois não havia uma 

legislação que tratasse desse assunto no Estado. 

Após a constatação da contaminação de solos e águas, devem ser tomadas ações 

necessárias para a recuperação ambiental. A remediação de áreas contaminadas exige 

metodologias específicas. Segundo Moraes, Teixeira e Maximiano (2014), as técnicas podem 

ser definidas de acordo com o processo de tratamento, que pode ser biológico, físico-químico, 

por solidificação/estabilização ou térmico. Também, podem ser classificadas segundo o local 

de sua aplicação, que pode ser de três formas: na área onde ocorre a contaminação (on site), 

sem a remoção física do meio contaminado (in situ); na área onde ocorre a contaminação (on 

site), com a remoção física do meio contaminado (ex situ); fora da área onde ocorre a 

contaminação (off site). 

A remediação implica intervenção direta com o intuito de conter, isolar, remover ou 

reduzir as concentrações dos contaminantes presentes. Diversas tecnologias para a remediação 

têm sido aplicadas em áreas contaminadas. Podem ser citadas, entre as que envolvem processos 

físicos e químicos, a lavagem de solo, extração de vapores, bombeamento e tratamento de águas 

subterrâneas, injeção de ar na zona saturada (Air Sparging), tratamento térmico, oxidação 

química, contenção e barreiras passivas e reativas. Também têm se destacado, devido ao menor 

custo e interferência mínima nas áreas contaminadas, as técnicas que removem o contaminante 

por meio de processos biológicos, podendo ser citadas a atenuação natural, biorremediação e 

fitorremediação (LIMA et al., 2017).  

Tavares (2013, documento eletrônico) cita as tecnologias mais usadas no mundo para 

remediação: pump and treat (bombeamento e tratamento/controle hidráulico); extração de 

vapor do solo (SVE); dessorção térmica; aeração in situ (Air Sparging); barreiras reativas 

permeáveis (BRPs); incineração; solidificação/estabilização; lavagem do solo; biorremediação; 

fitorremediação. 

As técnicas de remediação tradicionais mais comuns, como lavagem do solo, 

recuperação e tratamento de água subterrânea, remediação por processos químicos, requerem 

investimentos iniciais elevados e podem causar sérios impactos negativos ao meio ambiente. 

Desta forma, o desenvolvimento de estudos relacionados a técnicas de remediação in situ, como 

os processos biológicos de biorremediação e fitorremediação, podem ser uma alternativa para 

o tratamento de áreas contaminadas por substâncias orgânicas ou inorgânicas (MEJÍA, 2014). 

A técnica a ser utilizada na remediação depende do estágio ou fase em que se encontra a 

contaminação. Devem ser verificados os estudos realizados em casos anteriores. 

Por meio de análise de processos de licenciamento ambiental de postos de combustíveis 

em Cuiabá - Mato Grosso, Lima et al. (2017), verificaram que os principais contaminantes 

encontrados em áreas contaminadas por essa atividade foram Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e 

Xilenos totais (BTEX) e Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA´s). Também, 

verificaram que as técnicas de remediação utilizadas foram a atenuação natural, a extração 

multifásica e bombeamento. 
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Foram descritas, por Santos, Ungari e Santos (2008), técnicas e principais sistemas 

utilizados para remediação no Estado de São Paulo de áreas contaminadas por hidrocarbonetos, 

conforme dados da CETESB: bombeamento e tratamento, recuperação de fase livre e extração 

multifásica para o tratamento das águas subterrâneas e a extração de vapores e a remoção de 

solo/resíduo para os solos. 

Schoeler et al. (2019), apresentaram uma proposta de recuperação de área degradada de 

um curtume desativado no município de Pelotas/RS. Os curtumes são indústrias que causam 

elevado impacto ambiental, pois utilizam produtos potencialmente tóxicos e perigosos, como 

metais pesados. O estudo foi dividido nas fases de avaliação preliminar, investigação 

confirmatória, investigação detalhada e projeto de remediação de área degradada. Indicam 

técnicas para remediação do solo, como a incineração, disposição em aterro Classe I ou 

biorremediação. Após a estabilização do solo, indicam a necessidade de se restabelecer a 

cobertura e a proteção do solo. 
 

3.3 PLANO DE DESATIVAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL 

 

Após a verificação da legislação, das normas e das etapas de avaliação da situação 

ambiental, como a avaliação preliminar, investigação confirmatória, investigação detalhada, 

avaliação de risco, elaboração do modelo conceitual de gerenciamento de áreas contaminada e 

plano de intervenção para a área se houver necessidade, deve ser feito o plano de desativação.  

Na NBR 16901 (ABNT, 2020) são descritos os itens mínimos que o plano de 

desativação deve conter: caracterização da área; levantamento de produtos e materiais, 

equipamentos e estruturas com potencial de contaminação do solo e/ou de águas subterrâneas; 

inventário de resíduos; plano de gerenciamento de resíduos sólidos; verificação das estruturas 

com suspeita ou indícios de contaminação; especificação técnica dos equipamentos e 

instalações; destinação dos equipamentos e materiais.  

No item levantamento de produtos e materiais, devem ser listados todos os produtos 

com potencial de contaminação e devem ser incluídas as Fichas de Informação de Segurança 

de Produtos Químicos (FISPQ).  No Anexo A, são elencados os produtos e materiais com 

potencial de contaminação do solo e/ou de águas subterrâneas, como mercúrio, chumbo, 

bifenilas policloradas (PCBs), amianto, cromo e outros. 

Os materiais e produtos identificados devem estar descritos em um plano de 

gerenciamento de resíduos durante o processo de desativação. Deve constar o 

acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final, devendo ser atendida a 

legislação vigente. Devem ser observados os documentos como licenças de operação dos 

receptores dos resíduos, alvarás de funcionamento, certificados de destinação final emitidos 

pelos receptores dos resíduos e demais documentos que se fizerem necessários. Também, deve 

ser apresentada uma planta do empreendimento onde encontram-se armazenados cada um dos 

produtos e um futuro destino final para os mesmos.  

Devem ser verificadas as estruturas (pisos, paredes, etc.) antes da demolição de forma a 

se verificar a suspeita ou indício de contaminação. Deve ser observado onde é perceptível a 

existência de manchas ou alteração de coloração, corrosão ou odor. Caso haja necessidade, deve 

ser elaborado um plano de amostragem das estruturas para classificação conforme a NBR 10004 

(ABNT, 2004). Esta norma deve ser utilizada para a classificação dos resíduos sólidos quanto 

aos seus potenciais perigos ao meio ambiente e à saúde pública, para que os mesmos possam 

ser gerenciados adequadamente. A classificação de resíduos envolve a identificação do 

processo ou atividade que lhes deu origem e os seus constituintes e características e a 

comparação destes com listagens de resíduos e substâncias conhecidas. 

Os equipamentos e instalações a serem desativados devem estar elencados e devem 

ser delineados procedimentos detalhados para a desativação e/ou descontaminação, com etapa 
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a serem adotadas, como a limpeza e descontaminação, desmonte, manipulação, 

armazenamento, transporte e destinação final adequada. Devem ser adotados os procedimentos 

ambientalmente seguros, com procedimentos de saúde e segurança ocupacional adequados. 

Para a demolição, deve ser feito um plano de demolição com plantas de localização da 

edificação e estrutura a ser demolida, plantas detalhadas das estruturas, procedimentos e 

sequência de demolição. Deve ser feito um plano de gerenciamento de resíduos sólidos da 

construção civil para os resíduos gerados neste processo.  

O Art. 57o do Decreto No 59.263, de 5 de junho de 2013 (ESTADO DE SÃO PAULO, 

2013) salienta os itens que o Plano de Desativação do Empreendimento deve conter:  
I - remoção e destino de materiais: 

a) a identificação das matérias-primas e produtos, com a indicação do destino a ser 

dado às mesmas; 

b) a caracterização dos resíduos e a indicação do tratamento ou destino a ser dado 

aos mesmos; 

c) a identificação e o destino a ser dado para os equipamentos existentes; 

d) a caracterização e destino dos materiais que comporão os entulhos provenientes 

de eventuais demolições; 

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 nos casos em que tenham sido identificados indícios ou suspeitas de 

contaminação, ou por determinação da CETESB (ESTADO DE SÃO PAULO, 

2013). 

 

O Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA (2018, 

documento eletrônico), apresenta um roteiro com conteúdo mínimo para um Plano de 

Desativação da Atividade (PDA). Este plano deve ter como objetivos caracterizar a atividade, 

os aspectos, impactos e os potenciais efetivos riscos em relação à operação e à desativação da 

atividade, apontando os procedimentos a serem adotados na desativação. Também, deve 

apresentar as medidas de controle, mitigação ou correção de ocasionais riscos, impactos ou 

passivos ambientais. O PDA deve apresentar, no mínimo: introdução, identificação do 

empreendedor, identificação do responsável técnico pela elaboração do PDA, caracterização da 

atividade, caracterização da situação atual, procedimentos a serem adotados para desativação 

da atividade, equipe técnica, conclusão, referências bibliográficas e alguns documentos a serem 

solicitados pelo órgão ambiental. 

Os procedimentos a serem adotados para desativação da atividade devem ser descritos 

de forma a conter, no mínimo: 

- Informações sobre a destinação ambientalmente correta a ser dada aos equipamentos, 

tubulações, estruturas industriais, matérias-primas, resíduos e efluentes, relacionados à 

desativação da atividade, de acordo com a(s) sua(s) periculosidades(s) e particularidade(s); 

- Informações sobre os procedimentos que serão adotados para o manuseio, 

armazenamento, transporte e destinação dos produtos químicos; 

- Informações sobre os procedimentos que serão adotados para o manuseio, 

armazenamento, transporte e destinação dos resíduos perigosos; 

- Informações sobre a destinação a ser adotada para os resíduos provenientes de 

eventuais demolições, conforme sua classificação; 

- Informações sobre os procedimentos a serem empregados quando identificados 

elementos que representem potencial de contaminação da área; 

- Informações acerca dos procedimentos a serem adotados quando identificado passivo 

ambiental e propostas de medidas para sua mitigação, controle e/ou gerenciamento; 

- Caracterização e destinação previstas para os resíduos gerados pela desativação da 

atividade; 
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- Apresentação do cronograma de desativação da atividade, inclusive contendo a 

previsão da apresentação do Relatório de Desativação da Atividade (RDA). 

 

Após a efetivação da desativação, a NBR 16901 (ABNT, 2020), elenca os itens 

mínimos que deve conter o relatório de execução do plano de desativação: introdução e 

objetivos, caracterização da situação ambiental atual, plano de desativação com a descrição da 

área de estudo, levantamento de produtos e materiais, inventário de resíduos e o seu 

gerenciamento, identificação de contaminação nas estruturas, destino final de equipamentos e 

materiais, plano de demolição e ART do responsável técnico. 

O roteiro da SEMASA (2018, documento eletrônico), designa que o empreendimento 

deve apresentar o RDA após a execução da desativação, o qual deverá apresentar evidências 

objetivas do cumprimento do que foi proposto no PDA, comprovando a desativação adequada 

nos termos da legislação, tais como: registros fotográficos, certificados de movimentação de 

resíduos, certificado de coleta de óleo, controle de transporte de resíduos, notas fiscais de 

matérias-primas, notas fiscais de transporte de resíduos, cópias de manuais de fabricantes dos 

equipamentos, Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), cópia da 

Licença Ambiental do local de destinação dos resíduos, Termo de Compromisso de Logística 

Reversa e outros itens que se fizerem necessários. O PDA deve estar acompanhado da ART do 

profissional responsável pela elaboração do mesmo. Após a entrega do RDA, o órgão ambiental 

emitirá o Termo de Desativação da Atividade (TDA). 

A Portaria FEPAM No 116, de 09 de novembro de 2015 (ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, 2015), institui o procedimento para o órgão ambiental atestar a inexistência de passivo 

ambiental que representa risco ao ambiente ou à saúde da população, quando ocorre o 

encerramento de determinado empreendimento ou atividade, através do Termo de 

Encerramento – TE. Este termo é emitido após a constatação do resgate das obrigações 

ambientais do empreendimento por parte do empreendedor. 

O Art. 4o da desta Portaria, elenca os documentos que devem ser apresentados. No 

inciso III é solicitado o Relatório de Encerramento das atividades, que deve estar acompanhado 

de laudo técnico e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), que comprove a recuperação 

da área, a inexistência de passivo ambiental e cumprimento das obrigações ambientais. 

O cumprimento das obrigações ambientais está relacionado a envio de todos os 

resíduos gerados durante a atividade implantada para destino final adequado e licenciado. Deve-

se fazer um relatório técnico elencando os resíduos, o seu destino e, também, os comprovantes 

do destino. Essas medidas são necessárias para que sejam evitadas áreas contaminadas e para 

que não sejam deixados passivos ambientais que possam prejudicar a saúde da população e 

causar problemas graves ao meio ambiente. 

Com base em todas as informações estudadas, elaborou-se um roteiro que agrega todas 

as questões indicadas nas diferentes normas e legislações, podendo o mesmo servir como guia 

para o desenvolvimento de planos de desativação de atividades. 
 

3.4 ROTEIRO PARA PLANO DE DESATIVAÇÃO DE ATIVIDADE (PDA) 

O PDA deve apresentar, no mínimo:  

1) Introdução e Objetivos 

Fazer uma descrição do que se trata o plano e quais são os objetivos do mesmo. 

 

2) Identificação do empreendedor e da atividade 

 

3) Identificação do responsável técnico pela elaboração do PDA e equipe técnica 
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4) Caracterização da área  

Localização; descrição do empreendimento com planta do arranjo físico atual e histórico da 

área; vizinhança; descrição dos processos produtivos com planta com a localização dos 

equipamentos, estruturas subterrâneas, utilidades; planta topográfica do empreendimento em 

escala; características geológicas; registro fotográfico e outros itens necessários), conforme a 

ABNT NBR 16901. 

 

5) Caracterização da situação ambiental: 

a) Realizar Avaliação Preliminar conforme ABNT NBR 15.515-1 

Realizar um diagnóstico inicial, mediante coleta de dados existentes e realização de 

inspeção de reconhecimento da área. Fazer um levantamento quanto aos resíduos sólidos e 

identificar se houve líquidos percolados, se houve tratamento dos mesmos e se havia 

impermeabilização no local. Analisar, também, as potenciais fontes de contaminação, como 

tratamento de efluentes, tubulação aéreas ou subterrâneas, infiltrações e outros itens pertinentes. 

Relacionar os tipos de contaminantes que estejam ou estiveram presentes na área, como 

solventes halogenados, solventes aromáticos, combustíveis líquidos, metais e outros. Verificar 

se há solo e água subterrânea contaminada. O contexto hidrogeológico regional mais vulnerável 

deve ser indicado na área em questão e adjacências, e deve ser feita uma descrição sucinta da 

geologia da área com base em mapas geológicos regionais e observações de campo. 

 

b) Realizar a Investigação Confirmatória, segundo a ABNT NBR 15.515-2, se houver 

suspeita de contaminação nos casos em que tenham sido identificados indícios ou 

suspeitas de contaminação 

Esta investigação deve ser feita por sondagem de reconhecimento, avaliação de passivo 

ambiental em solo e água subterrânea, através de amostragens em poços de monitoramento de 

águas subterrâneas granulados. 

No Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB (CETESB, 2001), 

são detalhados os instrumentos para investigação confirmatória de contaminação no local 

(métodos de Screening -rastreamento, reconhecimento, varredura). Esses métodos são 

levantamentos rápidos que têm como função confirmar ou não a suspeita de contaminação em 

uma determinada área, através de técnicas que economizem tempo e investimento. São 

utilizadas basicamente dois tipos de técnicas: os métodos químicos/geoquímicos e os métodos 

geofísicos. Os métodos químicos/geoquímicos são métodos usuais de metodologia já 

consagrada em laboratório adaptadas para uso em campo, como por exemplo miniaturizações 

e simplificações analíticas. As principais metodologias químicas/geoquímicas empregadas são: 

cromatografia a gás; cromatografia/espectrometria de massa; sistemas de sensores químicos; 

espectrometria de fluorescência; amostragem e análise de ar e soil gas; métodos de 

immunoassay (utilização de moléculas biológicas). A metodologia geofísica permite avaliar as 

condições geológicas locais através de contrastes das propriedades físicas dos materiais de 

superfície, como a condutividade ou resistividade elétrica, permissividade dielétrica, 

magnetismo, densidade. Esses levantamentos geofísicos têm como objetivo básico a 

identificação da presença da contaminação subterrânea, além de definição das feições 

geológicas e hidrogeológicas dos locais investigados. Os principais métodos geofísicos 

utilizados são o geo-radar (GPR), o eletromagnético indutivo (EM), a eletrorresistividade (ER) 

e a magnetometria. Também, o Manual apresenta os métodos de amostragem do solo, que 

devem ser o mais representativas possível do material original ou área a ser caracterizada, e os 

métodos de amostragem e monitoramento das águas subterrâneas, que têm o papel de acusar a 

influência de uma determinada fonte de poluição na qualidade destas águas. As amostragens 

são efetuadas num conjunto de poços distribuídos estrategicamente nas proximidades da área 



 
 

16 
 

de disposição do resíduo. O Manual apresenta, ainda, os parâmetros de qualidade do solo e da 

água subterrânea na investigação confirmatória de contaminação.  

 

c) Realizar a Investigação Detalhada, conforme a ABNT NBR 15.515-3, se confirmada 

a existência de contaminação para que se delimite a extensão vertical e horizontal 

da contaminação por meio de técnicas aceitas pelos órgãos responsáveis 

Na investigação detalhada deve constar: a caracterização do entorno, com a descrição 

do uso e ocupação do solo e localização dos recursos hídricos; a caracterização geológica, 

contendo a identificação e a descrição do solo e elaboração dos perfis das sondagens 

executadas; a caracterização hidrogeológica, com o entendimento da dinâmica dos fluxos 

subterrâneos e do comportamento dos contaminantes, através de poços de monitoramento; o 

mapeamento da contaminação, contemplando a delimitação das plumas de fase livre e 

dissolvida e da zona de fase retida, assim como as concentrações de substâncias químicas no 

interior da zona contaminada; o prognósticos da evolução da pluma com estimativa de evolução 

espacial desta ao longo do tempo. A norma traz, ainda, a definição de pluma de contaminação 

como sendo a representação da distribuição das concentrações de substâncias químicas de 

interesse, acima de um determinado valor de referência, no ar e na água. 

 

d) Realizar a Avaliação de Risco, conforme a ABNT NBR 16.209 

Depois de realizada a investigação detalhada, deve ser feita a avaliação de risco à saúde 

humana. Esta avaliação é utilizada para estimar o risco à saúde humana causada pela exposição 

do homem a uma determinada substância ou grupo de substâncias presentes no meio físico 

(solo, sedimento, água subterrânea, água superficial e ar) e para estabelecer metas que orientem 

as medidas de intervenção. Este processo é realizado nas seguintes etapas: coleta, avaliação e 

validação de dados, avaliação de exposição, análise de toxicidade e caracterização de risco.  

 

e) Fazer um modelo conceitual de gerenciamento de áreas contaminadas, segundo a 

ABNT NBR 16.210 

Simultaneamente à análise de risco à saúde humana, deve ser elaborado o modelo 

conceitual no gerenciamento de áreas contaminadas. Esse modelo deve conter informações 

suficientes para auxiliar no desenvolvimento de cenários de exposição atuais e futuros. Deve 

conter, no mínimo: determinação dos limites da área objeto de estudo e resumo das informações 

históricas de uso e ocupação; determinação das fontes de contaminação; identificação e 

ocorrência das substâncias químicas de interesse; avaliação da possibilidade de mobilização de 

substâncias naturais em função da interação destas com o contaminante; caracterização do meio 

físico; vias de transporte dos contaminantes; identificação e caracterização dos receptores e 

bens a proteger. 

 

f) Se houver necessidade, deve ser feito um plano de intervenção para a área, conforme 

ABNT NBR 16784-1  

Este plano deve ter como base as informações e dados gerados e disponibilizados a 

partir das etapas anteriormente executadas, mas não se limitar a eles. As medidas de intervenção 

deste plano devem ser definidas em função da natureza dos contaminantes, das características 

do meio, dos cenários de exposição, do nível de risco existente, das metas para reabilitação, do 

uso pretendido para o local, da proteção dos bens a proteger e da sustentabilidade a elas 

associadas. Se houver necessidade, medidas emergências devem ser previstas. As etapas de 

desenvolvimento do plano a serem seguidas são: definição dos objetivos; definição das medidas 

de intervenção e seleção das técnicas a serem adotadas; desenvolvimento do modelo conceitual 

de intervenção; análises das incertezas e limitações do plano de intervenção. 
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Observações: 

Verificar a Resolução 420 (CONAMA, 2009). 

No RS, verificar a Diretriz Técnica da FEPAM No 003/2021. 

Nos outros estados, verificar se há legislação específica. Se não houver, utilizar as 

anteriores como referência. 

Devem ser delineados procedimentos detalhados para a desativação e/ou 

descontaminação, com etapas a serem adotadas, como a limpeza e descontaminação, desmonte, 

manipulação, armazenamento, transporte e destinação final adequada. Devem ser adotados os 

procedimentos ambientalmente seguros, com procedimentos de saúde e segurança ocupacional 

adequados. 

 

6) Os procedimentos a serem adotados para desativação da atividade devem ser descritos, 

conforme a ABNT NBR 16901, de forma a conter, no mínimo: 

a) Inventário de produtos e materiais 

- Listar todos os produtos com potencial de contaminação.  

Verificar o Anexo A da ABNT NBR 16901.  

Incluir as Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ); 

- Especificação técnica dos equipamentos e estruturas com potencial de 

contaminação do solo e/ou de águas subterrâneas;  

- Destinação dos equipamentos e materiais. 

 

b) Inventário de resíduos e o seu gerenciamento  

- Informações sobre os procedimentos que serão adotados para o manuseio, 

armazenamento, transporte e destinação dos produtos químicos, matérias-primas e 

resíduos perigosos 

 

- Plano de gerenciamento de resíduos sólidos presentes na área de desativação 

Deve constar os tipos de resíduos, o acondicionamento, armazenamento, transporte e 

destinação final, devendo ser atendida a legislação vigente. Devem ser observados os 

documentos como licenças de operação dos receptores dos resíduos, alvarás de funcionamento, 

certificados de destinação final emitidos pelos receptores dos resíduos e demais documentos 

que se fizerem necessários. Também, deve ser apresentada uma planta do empreendimento onde 

encontram-se armazenados cada um dos produtos e um futuro destino final para os mesmos.  

 

c) Identificação das estruturas com suspeita ou indícios de contaminação,  

Devem ser verificadas as estruturas (pisos, paredes, etc.) antes da demolição de forma a 

se verificar a suspeita ou indício de contaminação. Deve ser observado onde é perceptível a 

existência de manchas ou alteração de coloração, corrosão ou odor. Caso haja necessidade, deve 

ser elaborado um plano de amostragem das estruturas para classificação conforme a ABNT 

NBR 10004 (ABNT, 2004). 

 

d) plano de demolição 

Para a demolição, deve ser feito um plano de demolição com plantas de localização da 

edificação e estrutura a ser demolida, plantas detalhadas das estruturas, procedimentos e 

sequência de demolição.  

 

e) Plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil (PGRSCC) 

Deve ser feito um PGRSCC para os resíduos provenientes de eventuais demolições, 

conforme sua classificação, e sua destinação. Indicar a destinação adequada para os materiais 
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de cada segmento demolido, pois, de acordo com a inspeção das estruturas, pode haver algum 

contaminado e este deve ter descarte especial. 

 

7) Informações acerca dos procedimentos a serem adotados quando identificado passivo 

ambiental e propostas de medidas para sua mitigação, controle e/ou gerenciamento; 

 

8) Apresentação do Cronograma de Desativação da Atividade, inclusive contendo a 

previsão da apresentação do Relatório de Desativação da Atividade (RDA). 

 

9) Conclusão  

 

10) Referências bibliográficas  

 

11) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do (s) responsável (eis) técnico (s). 

 

12) Outros documentos que podem ser solicitados pelo órgão ambiental. 

 

 

Depois de executados todos os passos do PDA, deve-se elaborar um Relatório Técnico 

(RDA), conforme apresentado a seguir. 

 

 

3.5 RELATÓRIO DE DESATIVAÇÃO DE ATIVIDADE (RDA) 

 

O RDA deve conter: 

1) Introdução e Objetivo 

Fazer uma descrição do que se trata o relatório e quais são os objetivos do mesmo. 

 

2) Relatório técnico 

O Relatório Técnico deve comprovar a recuperação da área, a inexistência de passivo 

ambiental e cumprimento das obrigações ambientais. 

 Este relatório deverá apresentar evidências objetivas do cumprimento do que foi 

proposto no PDA, comprovando a desativação adequada nos termos da legislação, elencando 

os resíduos, o seu destino e, também, os comprovantes do destino, tais como:  

- Registros fotográficos; 

- Certificados de movimentação de resíduos; 

- Certificado de coleta de óleo, se for o caso; 

- Controle de transporte de resíduos; 

- Notas fiscais de matérias-primas e de transporte de resíduos; 

- Cópias de manuais de fabricantes dos equipamentos; 

- Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos (FISPQ); 

- Cópia da Licença Ambiental do local de destinação dos resíduos; 

- Termo de Compromisso de Logística Reversa, se for o caso; 

- Laudos de análise e avaliação da área; 

- Determinação da pluma de contaminação; 

- Relatório sobre o gerenciamento de áreas contaminadas (NBR 16210), se houver 

necessidade; 

- Relatório sobre o plano de intervenção ou remediação da área (NBR 16784-1), se for 

necessário; 
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- Outros itens que se fizerem necessários.  

 

3) ART do profissional responsável pela elaboração do Relatório 

 

Após a entrega do RDA, o órgão ambiental emitirá o Termo de Desativação da 

Atividade (TDA). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da verificação das legislações pertinentes e normas aplicáveis para a elaboração de 

um Plano de Desativação de um empreendimento, constatou-se que há muitas leis e diretrizes 

e que as mesmas são dinâmicas, ou seja, mudam constantemente.  

O Plano de Desativação deve ter como objetivos caracterizar a atividade, os aspectos, 

impactos e os potenciais efetivos riscos em relação à operação e à desativação da atividade, 

apontando os procedimentos a serem adotados na desativação. Também, deve apresentar as 

medidas de controle, mitigação ou correção de ocasionais riscos, impactos ou passivos 

ambientais.  

Os itens mínimos que o plano de desativação deve conter são: caracterização da área; 

levantamento de produtos e materiais, equipamentos e estruturas com potencial de 

contaminação do solo e/ou de águas subterrâneas; inventário de resíduos; plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos; verificação das estruturas com suspeita ou indícios de 

contaminação; especificação técnica dos equipamentos e instalações; destinação dos 

equipamentos e materiais; outros elementos necessários. 

Na caracterização da área quanto a uma potencial contaminação devem ser seguidos 

os itens: avaliação preliminar, investigação confirmatória, investigação detalhada, avaliação de 

risco à saúde humana, intervenção e monitoramento.  

Após a efetivação da desativação, deve-se elaborar um relatório de execução do plano 

de desativação, que deve conter: introdução e objetivos, caracterização da situação ambiental 

atual, plano de desativação, laudos e ART do responsável técnico, entre outros itens 

necessários. 

Percebe-se que o tema sobre áreas contaminadas é muito amplo e que na maioria dos 

estados brasileiros ainda não há uma preocupação maior em verificar essas áreas e instituir 

legislações adequadas para a minimização e recuperação das mesmas. Os planos de desativação 

são uma forma de se prevenir que áreas contaminadas sejam deixadas para as gerações futuras. 

No entanto, essa é uma questão bem complexa, pois se a empresa está fechando, dificilmente 

terá condições de fazer os estudos exigidos e a remediação das áreas. Uma forma alternativa de 

evitar áreas contaminadas e passivos ambientais é que as políticas públicas instituam legislações 

que exijam medidas de prevenção por parte das empresas para que não ocorram danos futuros 

ao meio ambiente. 
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