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Resumo: O estudo propõe-se a alertar os cidadãos da importância de realizar a Due 

Diligence sobre uma área a ser construída ou adquirida principalmente quando se trata de 

moradia, pois a falta de informação leva o sócio ou consumidor a uma responsabilidade 

passiva sobre futuros danos ao meio ambiente causado por contaminações do solo 

encontradas atualmente, ou também decorrentes dos anos anteriores. Muitas empresas 

mudam-se para outras regiões deixando o solo ocupado contaminado ou degradado, por 

falta de cuidados ambientais necessários, vezes desconhecidos. Prédios industriais, 

comerciais ou residenciais são construídos sobre as áreas de solos contaminados e 

degradados anos depois e proprietários, responsáveis ou moradores são surpreendidos com a 

notícia de um processo trabalhista ou a desocupação dessa área por risco a saúde humana e 

por possíveis contaminações. Além disso podem ser responsáveis passivo na penalidade 

gerada. 

 

Palavras-chave: Due Diligence. Área contaminada. Solo contaminado. Saúde humana.  

 

Abstract: The study aims to alert the public of the importance of performing due diligence on 

an area to be built or acquired especially when it comes to housing, because the lack of 

information leads the partner or consumer to a passive responsibility for future damage to the 

environment due to soil contamination also currently found, or arising from previous years. 

Many companies move to other areas leaving the ground occupied contaminated and 

degraded due to lack of necessary environmental care, often unknown. Industries, commercial 

or residential buildings are built on areas of contaminated soils and degraded years later and 

owners, managers or residents are surprised with the news of a labor process or the 

evacuation of the area for hazards to human health and possible contamination. Also may be 

responsible liabilities generated a penalty. 
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1 INTRODUÇÃO 

       Com o aquecimento do mercado crescendo a cada ano dando a realização de várias 

operações de expansão empresarial, tais como fusões, aquisições e incorporações 

empresariais, muito tem se falado na realização e Due Diligence como ferramenta 

indispensável para assegurar a concretização dos negócios entre vendedores e compradores. O 

significado apropriado desse termo seria diligência prévia, ou seja, existência de atos 

subsequentes na utilização. 



       A Due Diligence compreende um conjunto de atos investigativos que devem ser 

realizados antes de uma compra ou operação empresarial, seja pelo interessado em ingressar 

como sócio ou mesmo adquirir uma área, imóvel ou empresa, tanto por parte de quem está 

repassando o seu negócio ou adquirindo o bem evitando maiores prejuízos financeiros e 

morais. 

       Atualmente existem empresas prestadoras de serviços que fazem a Due Diligence dados 

financeiros, projetos de engenharia e avaliação ambiental para que o consumidor tenha certeza 

do seu negócio, além de ser uma segurança a mais na hora da compra e revenda. 

       Na área ambiental consiste em investigar se a empresa está em conformidade com as 

legislações ambientais, para não correr o risco de multas, penalidades civil ou criminal, ou o 

risco de depreciar o valor da sua área ou imóvel no mercado, por conter área contaminada. 

Proporcionando assim ao comprador documentos e pareceres sobre a situação ambiental da 

empresa antes da compra. 

       Há casos em que a confirmação de contaminação reduz em até 30% o valor da 

negociação, outros ainda que a confirmação de contaminação no solo ou na água subterrânea 

inviabiliza o negócio, pois o valor necessário para a remediação da área não compensa. Por 

isso as empresas passaram a dar a mesma importância à Due Diligence ambiental (Hera 

Consultoria e Treinamento, 2012). 

       Infelizmente esse serviço é conhecido por poucos, e somente no ato da negociação do seu 

terreno, imóvel, ou quando são questionados por compradores providos das informações de 

leis ambientais maiores, ou quando recebe algumas notificações de empresas responsáveis por 

essas analises como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. 

       A falta desse processo acarreta muitas vezes sobre o proprietário multas, remediações a 

contaminação do solo que fica em um valor altíssimo com o encerramento das atividades, ou 

em dificuldades de repasse do seu negócio quando há exigências dessas documentações. No 

caso de uma compra de imóvel o morador ou proprietário torna-se responsável passivo, pelo 

bem adquirido, muitas vezes por falta da informação é penalizado com muitas, valores altos 

para remediar o loca e chega até por vezes ter que desocupar a área quando essa apresenta 

riscos à saúde humana e segurança aos moradores que residem ao redor, sem a ajuda do 

governo. 

       A população que mora no entorno desse terreno normalmente é quem dá o alerta aos 

indícios sobre pontos e sinais de contaminação sejam eles, por solo, água ou ar. O problema é 

questionado ao Órgão CETESB responsável pela análise que identifica essa contaminação e 

toma os procedimentos necessários quando há um resultado positivo após análise.         

       No caso de indústrias farmacêuticas e alimentícias a preocupação e monitoramento 

também existem por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e os 

órgãos certificadores, pois nesse ramo é importantíssimo que se tenha todas essas 

regularizações, e nenhum contato com elementos contaminantes. 

       Ainda em caso de contaminação é possível fazer um controle por monitoramento da área 

ou de procedimentos para a remediação e revitalização da área. 

       Nesse intuito, o presente trabalho visa alertar aos cidadãos sobre a preocupação de uma 

solicitação de Due Diligence na aquisição de áreas, imóveis ou em participação de sociedades 

empresariais, afim de não depreciar, ser passivo responsável ou até mesmo perder um 

investimento por falta de informação ou negligência de governos e prefeituras sobre essa 

responsabilidade. 

       A metodologia aplicada fundamentou-se nas revisões bibliográficas e metodologoias 

utilizadas na CETESB, sobre os temas de áreas contaminadas, informações sobre os 

procedimentos para uma Due Diligence e responsabilidade sobre essas áreas.  

 

 



2 FUNDAMENTOS DE ÁREAS CONTAMINADAS 

 

       Uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou terreno onde há 

comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer 

substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, 

enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Nessa área, os 

poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em sub superfície nos diferentes 

compartimentos do ambiente, como por exemplo, no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos 

materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas águas subterrâneas ou, de uma forma geral, 

nas zonas não saturada e saturada, além de poderem concentrar-se nas paredes, nos pisos e nas 

estruturas de construções (CETESB, s/d). 

       Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses meios, 

propagando-se por diferentes vias, como o ar, o próprio solo, as águas subterrâneas e 

superficiais, alterando suas características naturais de qualidade e determinando impactos 

negativos e/ou riscos sobre os bens a proteger, localizados na própria área ou em seus 

arredores. 

       Antes de iniciarmos a definição de áreas contaminadas, é importante deixar claro a 

função das três áreas mais afetadas por contaminação tornando-se prejudiciais ao planeta, ao 

território e à saúde humana:  

      O solo é um meio complexo e heterogêneo, produto de alteração do remanejamento e da 

organização do material original (rocha, sedimento ou outro solo), sob a ação da vida, da 

atmosfera e das trocas de energia que aí se manifestam, e constituído por quantidades 

variáveis de minerais, matéria orgânica, água da zona não saturada e saturada, ar e 

organismos vivos, incluindo plantas, bactérias, fungos, protozoários, invertebrados e outros 

animais. Suas funções são: dar sustentação a vida e o “habitat” para pessoas, animais, 

plantas e outros organismos; fazer a manutenção do ciclo de água e dos nutrientes; proteger 

a água subterrânea; produzir alimentos e é também um meio para a da atividade 

socioeconômica. 

       A água é um recurso natural e essencial para a vida humana, fauna, flora e plantio está 

em nosso consumo, em nossa higiene, em nosso plantio e na saúde hospitalar. Constitui 70% 

do nosso planeta, sendo que somente 3% é água doce e parte disso utilizamos para o nosso 

consumo. 

       A atmosfera tem como a sua maior função proteger o nosso planeta de radiações, 

manter a temperatura retendo o calor emitido durante o dia para que não tenha uma queda 

brusca durante a noite e principalmente mantem o oxigênio que é fundamental para 

processos vitais aos seres vivos.  

       Ao critério da CETESB, uma área poderá ser considerada contaminada (AC) sem a 

obrigatoriedade de realização de avaliação de risco à saúde humana quando existir um bem 

de relevante interesse ambiental a ser protegido. Área em processo de monitoramento para 

reabilitação (AMR): área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria, anteriormente 

classificada como contaminada (AC) ou contaminada sob investigação (AI), na qual foram 

implantadas medidas de intervenção e atingidas às metas de remediação definidas para a 

área, ou na qual os resultados da avaliação de risco indicaram que não existe a necessidade 

da implantação de nenhum tipo de intervenção para que a área seja considerada apta para o 

uso declarado, estando em curso o monitoramento para encerramento. Área reabilitada para 

o uso declarado (AR): área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria, 

anteriormente classificada como área em processo de monitoramento para reabilitação 

(AMR) que, após a realização do monitoramento para encerramento, for considerada apta 

para o uso declarado.    



        Em uma Due Diligence é solicitado uma Avaliação de Riscos processo pelo qual são 

identificados, avaliados e quantificados os riscos à saúde humana ou a bem de relevante 

interesse ambiental a ser protegido. Levantamentos sobre fontes primárias e secundárias 

instalações ou material a partir dos quais os contaminantes se originam e foram ou estão 

sendo liberados para os meios impactados. E em caso de resultados significativos é feito a 

medida de intervenção que é conjunto de ações a serem adotadas visando a reabilitação de 

uma área para o uso declarado, a saber: medidas emergenciais, de remediação, de controle 

institucional e de controle de engenharia. 

       Pode ocorrer ainda a meta de remediação no caso de concentrações dos contaminantes 

nos meios impactados, determinadas em decorrência da avaliação de risco, que devem ser 

atingidas por meio da execução das medidas de remediação, para que a área seja 

considerada AR, tendo em vista os cenários de exposição relacionados a esse uso, bem como 

para a preservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Após esse 

procedimento podemos considerar o monitoramento para encerramento que é a etapa do 

gerenciamento de áreas contaminadas executada após serem atingidas as metas de 

remediação definidas para a área, por meio da realização de campanhas de amostragem e 

análise química dos meios afetados, com o objetivo de verificar se os valores de 

concentração dos contaminantes permanecem abaixo das metas de remediação definidas 

para a área, e se o processo de reabilitação da área pode ser encerrado. Esta etapa também 

será executada quando, em uma área inicialmente classificada como AI, não for 

caracterizada situação de perigo e não for determinada situação de risco à saúde igual ou 

superior aos níveis aceitáveis. 

       É considerado perigo quando situação em que essa área esteja ameaçando a vida de 

indivíduos / populações ou a segurança do patrimônio público ou privado, compreendendo, 

dentre outras, a possibilidade de ocorrer as seguintes situações: incêndios; explosões; 

episódios de exposição aguda a agentes tóxicos, reativos ou corrosivos; migração de gases 

para ambientes confinados e semi-confinados, cujas concentrações possam causar explosão; 

comprometimento de estruturas em geral; contaminação de águas superficiais ou 

subterrâneas utilizadas para abastecimento público ou dessedentação de animais; e 

contaminação de alimentos.  

       Pontos de monitoramento situados junto aos receptores potencialmente expostos aos 

contaminantes, para os quais são fixadas concentrações que não poderão ser ultrapassadas, 

de modo a assegurar que as metas de remediação sejam atingidas na fonte são considerados 

pontos de conformidade. 

       Todas essas etapas são importantes para evitar os riscos que são considerados: Risco a 

Saúde quando há a probabilidade de ocorrência de câncer em um determinado receptor 

exposto a contaminantes presentes em uma área contaminada ou a possibilidade de 

ocorrência de outros efeitos adversos à saúde decorrentes da exposição a substâncias não 

carcinogênicas e Risco ecológico quando há a possibilidade de ocorrência de efeitos 

adversos aos organismos presentes nos ecossistemas. 

       Após a análise se ainda assim houver uma situação de perigo na área serão tomadas as 

seguintes decisões: isolamento da área (proibição de acesso à área); ventilação / exaustão de 

espaços confinados; monitoramento do índice de explosividade; monitoramento ambiental; 

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.); fechamento / interdição de poços de 

abastecimento; interdição de edificações; proibição de escavações; proibição de consumo de 

alimentos; contenção do avanço das plumas de contaminação. 

       As maiores empresas poluidoras são do ramo de petroquímicas, metalúrgicas, 

eletrônicas, galvanoplastia, curtumes, fibras e celulose e fabricantes de pesticidas.  

 

 



3 CONTAMINAÇÃO DO AR 

       Um dos processos de contaminação do ar pode estar ligado ao processo de incineração 

que é a queima de resíduos em grandes fornos e usinas próprias utilizando combustão 

elevadas a mais de 900°, caso esse processo não seja bem sucedido e controlado. Alguns lixos 

são descartamos com o material PVC, que contem em sua composição o cloro, que quando 

incinerados geram gases tóxicos como: dioxinas, furanos (composto orgânico heterocíclico e 

aromático, e altamente inflamável) ou ácido clorídrico (HCl). O mesmo acontece com as 

cinzas provenientes de incineração, que podem ser tóxicas quando não tratadas e 

encaminhadas para os aterros corretamente e aplicação de pesticidas em plantio e lavouras. 

       O meios contaminantes do ar provem de cinzas ou partículas podem vir por meio de: 

Material Particulado (quando há poeira, fumaça ou material sólidos suspenso no ar); 

Partículas Totais em Suspensão (podem ser inaláveis e também comprometer esteticamente a 

visão dos moradores); Partículas Inaláveis e Inaláveis Finas que quando inalados podem 

comprometer todo os sistema respiratório alcançando os alvéolos pulmonares; Fumaça 

deixando foligem na atmosfera; Dióxido de Enxofre (SO²) na queima de combustível que 

contem enxofre, óleo diesel, óleo combustível industrial e gasolina e é um dos principais 

formadores de chuva ácida; Monóxido de Carbono (CO) provenientes de veículos 

automotores; Ozônio  (O³) que prejudica a saúde e também danos a vegetação; 

Hidrocarbonetos; Óxido de Nitrogênio (NO) e Dióxido de Nitrogênio (NO²); Chumbo 

encontrado em fábricas de baterias chumbo ácido e Enxofre Reduzido(emitidos em operação 

de refinarias de petróleo e fábricas de celulose). 

 

 

4 CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRANEAS 

       Provem de armazenamentos inadequados ocasionando um possível acidente; manuseio 

e descarte de mateira prima sem procedimentos e controles; efluentes e resíduos descartados 

de forma inadequada; processo de galvanoplastia; indústria de curtume; atividades minerais 

que expõe o aquífero; vazamento de redes coletoras de esgotos industriais; ausência de uma 

Estação de tratamento de efluentes - ETE e Utilização incorreta de agrotóxicos e 

fertilizantes. 

       Muitos deles são descartados e corpos hídricos, em córregos, lagos ou rios ou até 

mesmo em locais sem estrutura que permitem o contato com o lençol freáticos levando essa 

contaminação a poços artesianos ou represas de abastecimentos. Conforme mostra a Figura 

1, observa – se que há um descarte de esgoto industrial de uma empresa desativada há 

alguns metros do córrego Bussocaba e visivelmente não há tratamento para retenção de 

resíduos maiores. 

 

Figura 1 Foto do Córrego Bussocaba na região de Osasco. 

 



5 CONTAMINAÇÃO DO SOLO 

       Atualmente a Due Diligence é solicitada principalmente para a verificação de 

contaminação no solo, pois antigamente a maioria das empresas por falta de informação ou 

negligência deixava o solo muito contaminado e desocupava sem a menor preocupação 

deixando o passivo para quem comprou. 

      Por isso a necessidade de gerar Antes da Resolução CONAMA de n° 404, de 11 de 

novembro de 2008 que Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de 

aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. Não havia preocupação sobre a 

contaminação do solo, por esse motivo houve uma grande poluição de lixões e aterros mal 

operados por não haver um maior controle de chorume e ocorria a lixiviação dos produtos 

químicos descartados em solos.  

       Uma das maiores contaminações de solo, principalmente nos dias de hoje com esse 

grande crescimento de redes, ocorre através dos postos de combustíveis, por existir estruturas 

antigas que possuem tubulações sem a proteção exigida (dupla proteção e válvula) e paredes 

corroídas dando vazão aos gases causadores de incêndios. Das atividades que armazenam e 

comercializam combustíveis, destacam-se os Postos de Revenda, que de acordo com a 

Agência Nacional de Petróleo – ANP (2003), totalizam 31.435 estabelecimentos em operação 

no Brasil, sendo 7.936 no Estado de São Paulo e, segundo a Prefeitura Municipal, na capital o 

número é superior a 2.000 estabelecimentos (CETESB, s/d). 

       Estes eventos se manifestam, na grande maioria dos casos, tanto como contaminações 

superficiais provocadas por constantes e sucessivos derrames junto às bombas e bocais de 

enchimentos dos reservatórios de armazenamento, como pelos vazamentos em tanques e 

tubulações subterrâneas. Geralmente são percebidos após o afloramento do produto em 

galerias de esgoto, redes de drenagem de águas pluviais, no subsolo de edifícios, em túneis, 

escavações e poços de abastecimento d'água, razão pela qual as ações emergenciais 

requeridas durante o atendimento a essas situações requerem a participação de diversos 

órgãos públicos, além do envolvimento do agente poluidor e suas respectivas 

subcontratadas.  

      Além dos riscos de explosão, incêndio e à saúde pública, esses vazamentos podem 

acarretar sérios impactos ambientais devido à contaminação do solo e das águas 

subterrâneas, comprometendo a qualidade dos recursos hídricos e seu uso para o 

abastecimento. 

       É possível observar na Figura 2 que ao redor de área que após análise, o local mostra 

risco de contaminação, por esse motivo há poços de monitoramento por todo o entorno do 

posto de combustível para realizar a medição de gases voláteis que correm pelas tubulações. 

Na Figura 3 há o exemplo de vários poços de monitoramento espalhados por toda a área do 

posto, pois são as entradas de combustíveis aos tambores de armazenamento. Além desse 

controle existe o controle de prevenção através das calhas que asseguram o controle do fluxo 

do combustível em caso de vazamento no momento de abastecimento. 

Figura 2 - Foto de áreas contaminadas.                      Figura 3 - Foto de área com controle  

         de contaminação 

                                                  Fonte: próprio autor (2015) 



6 CADASTRAMENTOS DE ÁREAS CONTAMINADAS NA CETESB 

       A CETESB tem um serviço de cadastramento de ACs no Estado de São Paulo que 

constitui-se no instrumento central do gerenciamento de ACs no qual são registradas todas as 

informações adquiridas durante a execução das etapas do gerenciamento de dessas áreas 

referentes às APs e as ASs. 

       O Cadastro de ACs é um instrumento importante, cuja consulta pode subsidiar a adoção 

de medidas voltadas à remediação de áreas contaminadas, ao controle ambiental, ao 

planejamento urbano e ocupação do solo de maneira lógica, prática e economicamente viável. 

       Em maio de 2002, a CETESB divulgou pela primeira vez a lista de áreas contaminadas 

(Tabela 1), registrando a existência de 255 áreas contaminadas no Estado de São Paulo. Esse 

registro é frequentemente atualizado e após a última atualização ocorrida em Dezembro de 

2013, foram totalizados 4.771 registros de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de 

São Paulo. Após o ano de 2009 o aumento foi significativo. (CETESB, 2009). 

             

       Tabela 1 Relação de registros de Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo.  

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo – dezembro de 2013 

Atividade 

                         Acidentes/ 

                                     Postos de Desconhecida 

Região  Comercial Industrial Resíduos Combustíveis Agricultura Total 

São Paulo 76  248  38  1.294  9  1.665 

RMSP-outros 48  199  23  535  11  816 

Interior  75  228  45  1.314  15  1.677 

Litoral  29  42  28  247  2  348 

Vale do Paraíba 4  51  2  207  1  265 

Total  232  768  136  3.597  38  4.771 

Fonte: CETESB, 2013 

 

7 AREAS CONTAMINADAS CRÍTICAS 

       Áreas contaminadas críticas são aquelas que, em função dos danos causados ou dos 

riscos que oferecem, geram inquietação na população ou conflitos entre os autores 

envolvidos, havendo a necessidade de um procedimento de gerenciamento diferenciado que 

contemple a definição de estratégias de intervenção, de comunicação de risco e de gestão da 

informação. 

       Para essas áreas existe um grupo responsável por coordenar o gerenciamento técnico e 

tomar as decisões cabíveis para a estratégia de comunicação de risco, remediação ou 

interdição do local conforme instrução da CETESB. Alguns exemplos são:  Aterros 

industriais onde os responsáveis foram condenados a pagar uma indenização para reabilitar a 

área. Um Condomínio Residencial localizado na região do Grande ABC no estado de São 

Paulo (Foram construídos vários edifícios residências sobre o terreno que pertencia a uma 

grande empresa de amortecedores que se deslocou para outro local e repassou esse terreno 

de solo contaminado principalmente por compostos de gases voláteis  que ocasionou o óbito 

de um operário quando inspecionava a tubulação de água no local devido a uma reclamação 

http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/rela%C3%A7%C3%B5es-de-%C3%A1reas-contaminadas/18-condominio-residencial-barao-de-maua


de cheiro de gás nas residências, foi então o início das análises no ano de 2008. Em 2014 44 

famílias que residem em 11 blocos do condomínio foram realocadas para que o processo de 

monitoramento dessa área continue. Entre os apartamentos e internamento nos cômodos 

existem poços de monitoramento para medição do ar periodicamente e em um Shopping 

Center localizado na região Norte do estado de São Paulo que foi construído sobre uma área 

contaminada e o solo misturado ao lixo que serviu de aterro para a construção, não houve 

medida de segurança para a distribuição espacial do shopping e volume, somente respiros 

que em determinados momentos houve combustão durante a construção no espaço em 

construção interna. Atualmente só existem respiros nas calçadas e espaços externos. Em 

função das informações prestadas, a CETESB solicitou ao empreendimento que 

apresentasse os últimos relatórios de monitoramento da presença de gases, realizado nas 

áreas do Shopping Center, incluindo planta com a localização dos pontos de monitoramento 

e do poço de exploração de água subterrânea que foi desativado. Em 16/9 a CETESB 

aplicou multa diária de R$ 17.450,00 (correspondente a 1.000 UFESP) ao Shopping Center, 

por não ter atendido exigência de implantar sistema emergencial de drenos de extração de 

gases, medidas de intervenção necessárias para afastar o risco potencial de explosão na área 

do empreendimento. (CETESB, s/d). 

 

 

8 LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PARA DUE 

DILIGENCE   

       É imprescindível o levantamento das informações anteriores para uma aquisição de um 

terreno e a prevenção de uma responsabilidade passiva quando se tem a informação de que  

anteriormente a compra existia naquela área ou nas proximidades os seguintes itens: 

disposição de resíduos perigosos; desmatamentos não autorizados; uso histórico da 

propriedade e entorno; histórico de acidentes ambientais; armazenamento e rede de 

distribuição de produtos químicos e combustível; operações / processos produtivos 

desativados; riscos de contaminação de colaboradores e comunidade de entorno e impactos 

em mananciais. 

       Para se assegurar de regularização após o levantamento acima e investimento na área 

adquirida é necessário providenciar: Estudo de Impacto Ambiental - EIA, o Licenciamento 

ambiental; atendimento de condicionantes; multas / exigências formais; acordo e 

compromissos voluntários e mandatórios – TAC; estabilidade geotécnica de barragens e 

pilhas de estéril; equipamentos de controle ambiental; armazenamento e rede de distribuição 

de produtos perigosos; Outorga para uso de recursos hídricos; Atestado de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros – AVCB; utilização de PCB’s (compostos aromáticos clorados) e 

Ascarel (mistura de hidrocarbonetos e derivados de petróleo); Uso de água subterrânea no 

entorno; avaliar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas; plano de recuperação de 

áreas degradadas; direitos minerários; reserva Legal; Áreas de Preservação Permanente; 

APPs – Trata-se de Área de Preservação Permanente; Ocorrência de doenças. 

       Para a utilização do terreno e as atividades que nele serão exercidas é importante se 

atentar à: restrições legais que podem dificultar / impossibilitar projetos futuros de expansão 

e novos negócios; avaliar projetos de lei; verificar a disponibilidade de água; captação e 

lançamento de efluentes; destinação de resíduos; tendências de uso e atividades econômicas 

na região e avaliação Cultural. (Silva, 2015). 

 

 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/rela%C3%A7%C3%B5es-de-%C3%A1reas-contaminadas/20-shopping-center-norte
http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/rela%C3%A7%C3%B5es-de-%C3%A1reas-contaminadas/20-shopping-center-norte


9 RESPONSABILIDADES LEGAIS SOBRE PROPRIETÁRIOS DE ÁREAS 

CONTAMINADAS CONFORME A LEGISLAÇÃO 

      Ao iniciar as obras, o empreendedor pode surpreender-se com a presença de 

contaminantes no solo ou nas instalações prediais existentes, que podem se propagar pelo ar, 

águas superficiais e subterrâneas, colocando em risco a saúde dos próprios operários que 

trabalham na construção do empreendimento. Desta forma, não basta analisar 

cuidadosamente todos os aspectos econômicos, financeiros e mercadológicos que versam 

sobre o lançamento do empreendimento, se não for dada a devida atenção à possibilidade de 

contaminação prévia do imóvel, ou seja, a existência de um passivo ambiental por 

contaminação principalmente de um trabalhador ou qualquer pessoa que tenha acesso, pois 

presença deste passivo pode acarretar imensos problemas de ordem econômica, financeira e 

mesmo legal, tanto ao empreendedor quanto aos demais agentes envolvidos, além de ser 

danosa à imagem das empresas e profissionais participa Construir ou executar obras civis 

(inclusive as de demolição) em locais que apresentam contaminações representa um risco 

para a saúde humana, para o bem-estar público e para o meio ambiente, pelos seguintes 

fatos: 

       O trabalhador da construção civil pode, sem saber, entrar em contato com 

contaminantes e correr riscos, inclusive com consequências fatais; o trabalho com solos, 

escombros e entulhos contaminados representa risco à saúde pública e ao meio ambiente, 

nas circunvizinhanças da obra, pela eventual propagação de poeira ou de gases provenientes 

da área contaminada exposta, ou ainda pelo arraste de contaminantes por meio dos sistemas 

de drenagem de águas superficiais; a deposição desses resíduos podem ser caracterizados e 

classificados como “resíduo perigoso” (Classe I), de acordo com as normas vigentes. As 

precauções necessárias para evitar esses danos são obrigações de todos os agentes 

envolvidos.  

       Tais obrigações estão previstas na Constituição Federal que é declarada no                                                  

Artigo 225, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 

       Na Lei 6.398/81 Art. 2 cita que A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 

princípios: ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo 

em vista o uso coletivo;  racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; proteção dos ecossistemas, com a 

preservação de áreas representativas; controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras;  incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o 

uso racional e a proteção dos recursos ambientais; acompanhamento do estado da qualidade 

ambiental; recuperação de áreas degradadas; proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

       A poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as 

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, 1981). 



       São consideradas as responsabilidades na Lei 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 e no Decreto 59.263 de 05 de Junho de 2013, que 

regulamenta a Lei de n°13.577, citada acima que dispõe sobre diretrizes e procedimentos 

para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá 

providências correlatas.  

       Qualquer pessoa física ou jurídica que, por ação ou omissão, possa contaminar o solo 

deve adotar as providências necessárias para que não ocorram alterações significativas e 

prejudiciais às funções do solo. 

      São considerados responsáveis legais e solidários pela prevenção, identificação e 

remediação de uma área contaminada: 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. 

       O responsável legal, ao detectar indícios ou suspeitas de que uma área esteja 

contaminada, deverá imediatamente comunicar tal fato aos órgãos ambiental e de saúde 

competentes. 

       A área classificada como área contaminada sob investigação deverá realizar investigação 

detalhada para conhecimento da extensão total da contaminação e identificação de todos os 

receptores de risco. Nos casos em que houver comprometimento de uma fonte de 

abastecimento de água, o responsável pela contaminação deverá fornecer fonte alternativa de 

água potável para abastecimento da população afetada. 

       O responsável legal pela área contaminada deverá apresentar Plano de Remediação que 

contenha um cronograma das fases e respectivos prazos para a sua implementação, devendo 

submetê-lo à aprovação do órgão ambiental competente. 

       Serão consideradas circunstâncias agravantes: obstar ou dificultar a fiscalização; deixar 

de comunicar de imediato a ocorrência de contaminação; deixar de adotar as medidas 

necessárias para o gerenciamento da área contaminada nos prazos definidos pela CETESB;   

       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: a intensidade do dano, efetivo ou potencial; as circunstâncias atenuantes 

ou agravantes; 

os antecedentes do infrator. 

       Serão também aplicadas: advertência; multa simples; multa diária; embargo; demolição; 

suspensão de financiamento e benefícios fiscais limite de 4 (quatro) a 4.000.000 (quatro 

milhões) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, ou, no caso de 

sua extinção, no índice que a substituir, desde que não ultrapasse o limite estabelecido. São os 

limites: infrações leves: de 4 a 1000 vezes o valor da UFESP; infrações graves: de 1001 a 

5.000 vezes o valor da UFESP; infrações gravíssimas: de 5.001 a 4.000.000 vezes o valor da 

UFESP. (ASSEMBLEA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009)      
 

 

10 CONCLUSÃO 

       Com o crescimento de empresas, indústria, comércio e edifícios residenciais é necessário 

também haver o interesse de comprometimento e cuidado com o meio ambiente onde será 

investido o futuro do seu negócio seja ele empresarial ou para benefício próprio, pois existem 

muitas Leis criadas com a preocupação a degradação ambiental no mundo, e elas surgiram 

justamente por ver a necessidade desse cuidado já em 1981 no Brasil. Cada dia que se passa 

mais degradações estão surgindo e como se não bastasse prejudicar a fauna e flora, estamos 

cada vez mais degradando o meio onde vivemos, de onde tiramos o nosso sustento e a nossa 

alimentação em busca de matérias primas e deixando uma escassez de recursos naturais com 



tanta poluição, não tendo a preocupação da sustentabilidade. Muitas vezes até mudando as 

características naturais não levando em consideração que os recursos naturais que não tem 

tempo nem espaço para se recompor. 

       Esse recurso de Due Diligence não é tão divulgado, principalmente no estado de São 

Paulo onde realmente seria necessário, pois temos um número de áreas contaminadas 

registradas, mas existe um número ainda maior sem registro. Ainda falta muita fiscalização do 

governo para esse assunto, mas antes é importante que seja divulgado esse serviço, onde 

encontrar informações e de que forma fazer a remediação se necessário for.  

       O fato é que a população só tomará conhecimento quando houver uma maior divulgação, 

menos democracia e mais punição para essa situação. Pois na hora da compra será exigido, o 

vizinho terá mais atenção e a empresa tomará decisões importantes para diminuir ainda mais o 

impacto quando isso mexer no seu caixa, em seus lucros, interromper as suas atividades ou 

até mesmo quando houver uma penalidade seja ela qual for a sua natureza. 
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