
Reunião Associados
                                                                                      São Paulo, 26 de agosto de 2021.

PAUTA

•Novos Associados
•Agenda de Cursos e Eventos
•Atualização sobre Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas
•Atualização sobre as atividades da ABNT
•Atualização dos GTs
•Atualização sobre a implantação da LGPD na AESAS
•Atualização sobre Auditoria Financeira na AESAS
•SIMA 63/2021
•PORTARIA GM/MS Nº 888 de 04/05/2021
•Outros assuntos
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CONFERÊNCIA

(51) 2200-3988

A MAIOR CONFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO 
DE ÁREAS CONTAMINDAS DA AMÉRICA LATINA



ABNT

(51) 2200-3988

COORDENADOR: Giovanna Setti 

SECRETÁRIO: Patricia Almendro Ruiz

ANALISTA ABNT: Milena Pires (Interessados em participar da Comissão devem enviar e-mail para 
milena.pires@abnt.org.br )

ABNT/CEE-068 – Comissão de Estudo Especial de Avaliação da Qualidade do Solo e da Água para 
Levantamento de Passivo Ambiental e Avaliação de Risco à Saúde Humana

GT sobre o trabalho de revisão da ABNT NBR 15492 (Sondagem de reconhecimento para fins de 
qualidade ambiental – Procedimento)

O Sr. Marcos Tanaka (Relator) informou que a partir do mês de agosto o GT vai iniciar a análise do texto 
da ABNT NBR 15492 (Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental – Procedimento) 
e tem intenção de apresentar uma minuta do Projeto de Revisão na reunião da Comissão de 
novembro/2021. Caso alguém tenha interesse em participar deste GT, este deve enviar e-mail para 
marcos.tanaka.r@gmail.com. 

Continuação da revisão ABNT NBR 16210:2013, Modelo conceitual no gerenciamento de áreas 
contaminadas — Procedimento 

Inserção da ABNT NBR 16435 no programa de trabalho da Comissão

A Sra. Patricia Almendro Ruiz sugeriu que fosse discutida a possibilidade de incluirmos a revisão da
ABNT NBR 16435:2015 (Controle da qualidade na amostragem para fins de investigação de áreas
contaminadas – Procedimento) no programa de trabalho da Comissão, após a revisão das normas
técnicas já previstas (ABNT NBR 15492, ABNT NBR 15495-1, ABNT NBR 15495-2 e ABNT NBR 15847).
A possibilidade será discutida na próxima plenária que acontecerá em 14/09.



 Comitê Jurídico

 Gestão de Dados Ambientais

 Contaminantes Emergentes

 Diversidade, bem estar e gestão de pessoas

 Gestão e serviços ambientais

 Intrusão de Vapores

 Laboratório e Amostragem

 Posicionamentos Formais

 Relações Internacionais

 Remediadores

 Valoração de Danos

Interessados deverão procurar o líder do grupo.

GTS – Grupos Técnicos



Gestão de Dados Ambientais

 Desenvolver ferramentas para gestão informatizada de dados ambientais.
Líder: Calvin Iost
Contato: calviniost@cetrel.com.br

Sem atualizações.



GT Contaminantes Emergentes

Discutir acerca dos contaminantes emergentes e seu potencial de causar efeitos adversos ao meio 
ambiente e aos seres humanos

Líder: Aluisio Soares / Juliana Pistoni
Contato: aluisio.soares@evaway.com.br /  juliana.pistoni@mxns.com

• Novo líder : Aluísio Soares da Eva Way

O GT está buscando novos membros para auxiliar elaboração do documento técnico. 
Interessados devem enviar e-mail para aluisio.soares@evaway.com.br.  



GT Diversidade & Bem Estar

Promover a diversidade e o bem estar na comunidade que envolve a associação.

Líder: Anderson Milan - Regea
Contato: anderson.milan@regea.com.br 

A Amanda Alves Ferreira da Regea, apresentou 3 sugestões de instituições para destinação do banco de 
doação da AESAS. Tal banco se refere às doações dos honorários feitas por alguns instrutores dos cursos 
do SENAC.

As instituições apresentadas foram: 

- Campanha "Corona no Paredão, Fome Não”, do Instituto Gerando Falcões;
- Campanha “Tem Gente Com Fome", iniciativa da Coalizão Negra Por Direitos;
- Campanha “Brasil Sem Fome”, da Ação da Cidadania.

Os próximos slides apresentam um detalhamento de cada uma das instituições.

O Grupo escolheu o “Instituto Gerando Falcões” como instituição que irá receber as doações dos 
honorários feitas pelos instrutores dos cursos do SENAC e por possíveis campanhas desenvolvidas pela 
AESAS. Outras instituições poderão ser beneficiadas em outros momentos, no entanto o GT tomará 
”Instituto Gerando Falcões” para iniciar o projeto Social da AESAS.

Interessados em participar deste GT devem enviar e-mail para anderson.milan@regea.com.br 
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GT Diversidade & Bem Estar

Ação da Cidadania

• Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania nasceu em 1993, formando uma imensa rede de
mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo dados do Ipea, estavam abaixo da linha da
pobreza.

• Criada no auge do Movimento pela Ética na Política, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida se transformou
no movimento social mais reconhecido do Brasil.

• Seu principal eixo de atuação é uma extensa rede de mobilização formada por comitês locais da sociedade civil organizada, em
sua maioria compostos por lideranças comunitárias, mas com participação de todos os setores sociais.



GT Diversidade & Bem Estar

Campanha “Brasil Sem Fome”



GT Diversidade & Bem Estar

Mídia



GT Diversidade & Bem Estar

Prestação de contas e outros documentos

• Relatório de Atividades e Relatório de Balanço Patrimonial disponíveis no site da ONG.

• Títulos de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal, além de diversos certificados.



GT Diversidade & Bem Estar

Apoio



GT Diversidade & Bem Estar

Mais informações

• https://www.acaodacidadania.org.br/

• https://www.linkedin.com/company/acaodacidadania/

• https://www.instagram.com/acaodacidadania/

• Campanha Ação contra o Corona + Natal Sem Fome 2020: 
https://drive.google.com/file/d/1vgb4nMA8le1EpjSU5LbRXB5bvllMtCHu/view

• Vídeo de divulgação 25 Anos: https://www.youtube.com/watch?v=1e4zo6eARoM



GT Diversidade & Bem Estar

O documento será avaliado 
pelos advogados sob o 
ponto de vista da LGPD 

antes de ser 
implementado.



Comitê Jurídico
Promover o intercâmbio de ideias, harmonização de condutas, ajuda mútua e aprimoramento da atuação no segmento de 
Gerenciamento de Áreas Contaminadas

Líder: Juliana Cibim - ERM
Contato: juliana.cibim@erm.com

Thiago informou que o Ministério Publico revisou a tese de “Valoração do Dano” e o texto teve aceitação 
no judiciário. O Comitê Jurídico tem a intenção de fazer uma discussão sobre tal tese por meio de uma  
Mesa Redonda com as empresas associadas. A data para o encontro ainda não foi definida e está sendo 
avaliada no Comitê.



GT Intrusão de Vapores

Desenvolver diretrizes sobre as técnicas amostragem e ensaio de intrusão de vapores

Líder: Rafael Sato – Vapor Solutions
Contato: rafael.sato@vaporsolutions.com.br

O GT está trabalhando no texto do Manual de GAC.



GT Laboratórios

Reuniões e discussões técnicas entre as empresas de Consultoria e os Laboratórios de Ensaios

Líder: Mônica Betterelli
Contato: monica.betterelli@anteagroup.com

Sem atualizações.



GT Posicionamentos Formais

Elaborar documentos para uniformizar a posição técnica / institucional da AESAS como associação e 
orientar e participação de qualquer associado que represente a AESAS perante órgãos ambientais, outras 
associações, universidades, etc.

Lider: Pedro Dib
Contato: pedro.dib@sanifox.com.br

• Posicionamento formal sobre a aplicação da norma 16435 – Controle de qualidade na amostragem para fins de 
investigação de áreas contaminadas.

• Posicionamento formal sobre a obrigatoriedade por parte da CGCRE sobre a acreditação de turbidez para amostragem 
e ensaio de água subterrânea pelo método de Baixa Vazão e Purga Mínima conforme ABNT 15847. 

• A pedido do Comitê Jurídico, fazer um posicionamento formal sobre aplicação o estudo de risco ecotoxicológico.



GT Relações Internacionais

 Estabelecer intercâmbio com instituições internacionais envolvidas no Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas para contribuir em discussões e estabelecimento de procedimentos e normas nacionais.

Líder: Bernd Seelhorst / Rivaldo Mello
Contato: seelhorst@nickol-brasil.com.br
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GT Remediadores

 Padronizar procedimentos para utilização dos produtos remediadores.

Líder: Ana Paula Queiroz
Contato: ana.queiroz@waterloo.com.br

• AESAS foi convidada a participar de um GT na ABIQUIM para discutir o tema “Remediadores”. A 
primeira reunião aconteceu em 26 de agosto e a AESAS foi representada pela Ana Paula Queiroz e 
Thiago Gomes. Thiago informou que o GT tem a intenção de elaborar uma proposta para alteração da 
Instrução normativa Nº5 a qual regulamenta o registro dos produtos remediadores. A expectativa é que 
o documento seja produzido até o final de 2021.

• As demandas serão tratadas no GT Remediadores da AESAS.

• Caso algum associado tenha interesse em participar do GT de Remediadores da AESAS deve entrar 
em contato com ana.queiroz@waterloo.com.br.



GT de Gestão e Serviços Ambientais

(51) 2200-3988

Líder: Maurício Prado
Contato: mauricio.prado@servmarambiental.com.br
Objetivo: Desenvolver o nicho de serviços ambientais dentro da associação

Não há atualizações.



Implantação da LGPD

(51) 2200-3988

 Previsão para conclusão das políticas: SETEMBRO DE 2021



Implantação da LGPD

(51) 2200-3988



(51) 2200-3988

Empresas associadas que tenham até 100 colaboradores: R$16.000,00

Entregáveis:

• 01 Política de Privacidade
• 01 Cartilha Interna com diretrizes para colaboradores
• 01 Manual de Cláusulas-Padrão (contemplando modelos como “controlador-controlador”, “controlador-operador”, 

cláusulas para contratos de trabalho e NDA)
• 01 Treinamento para colaboradores

Empresas associadas que tenham mais de 100 colaboradores: R$20.000,00

Entregáveis:

• 01 Política de Privacidade
• 01 Cartilha Interna com diretrizes para colaboradores
• 01 Manual de Cláusulas-Padrão (contemplando modelos como “controlador-controlador”, “controlador-operador”, 

cláusulas para contratos de trabalho e NDA)
• 01 Treinamento para colaboradores

Caso sejam necessários treinamentos adicionais, propomos o valor de R$1.000,00 por treinamento, independentemente da estrutura da 
empresa.

FELSBERG Advogados
Av. Cidade Jardim, 803 - 5º andar
São Paulo - SP
01453-000 - Brasil
www.felsberg.com.br

Daniela Cunha Machado
+55 (11) 3141-3610
DanielaMachado@felsberg.com.br 

PROPOSTA FELSBERG PARA ASSOCIADOS DA AESAS (LGPD)



Auditoria Financeira

(51) 2200-3988

AUDITORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA e FISCAL da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE 
CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL

❖ Acompanhamento dos procedimentos contábeis realizados em cada período. 
❖ Conferência dos registros contábeis fiscais, incluindo os fluxos de caixa mensais. 
❖ Conferência dos bens patrimoniais e de seus controles e registros. 
❖ Exame das receitas e despesas (revisão analítica) para o período com análise das 
principais variações, bem como, o confronto com os valores orçados. 
❖ Revisão das obrigações fiscais e trabalhistas, principais e acessórias. 
❖ Apresentação dos resultados das análises com a emissão do relatório da auditoria 
contábil e fiscal, com indicação de procedimentos corretivos, se pertinente. 

Os trabalhos de auditoria independente serão conduzidos em conformidade com as Resoluções do CFC - Conselho 
Federal de Contabilidade, no 1277/10, que aprovou a NBC TSC 4400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente 
Acordados sobre as informações contábeis. E a n° 1203/09, de 27.11.2009 que aprovou a NBC TA 200 – Objetivos 
Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria. Lei no 
11.638/2007 e legislação específica do Contratante, se pertinente. 

A auditoria contábil/financeira e fiscal será realizada, inclusive, nos registros gerados pelo processamento eletrônico de 
dados (se necessário), e em outros que mantidos pela CONTRATANTE devam sofrer exames para os fins propostos. Os 
trabalhos serão planejados e, apropriadamente, supervisionados pela CONTRATADA, e serão conduzidos em harmonia 
com as atividades da CONTRATANTE, de modo a não causar transtornos ao andamento normal dos seus serviços e 
horários de trabalho estabelecidos pelas normas internas. 

Apoio da definição do escopo e análises de propostas: Igor Moreira – Ambiente Integrado 

PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO: SETEMBRO DE 2021



SIMA 63/2021
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Portaria GM/MS Nº 888 de 04/05/2021

(51) 2200-3988

Sra. Nobuko Monma, Coordenadora de Projetos da empresa Orizon, entrou em contato questionando a
possibilidade de a AESAS questionar a CETESB com relação a alguns valores da lista de potabilidade onde devido
a PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 a CONAMA 420 sofre automaticamente atualização,
conforme seu Art 31. § 2º Na hipótese da revisão da legislação específica que define os padrões de
potabilidade para risco à saúde humana, os valores previstos no Anexo II ficam automaticamente alterados.

O associado questiona:

1) Todos as substâncias listadas na Lista CETESB (2016) com as referenciadas (1), (2) e (4) referente a
CONAMA 420, sofrem alteração automática? Uma vez que a CONAMA 420 é atualizada?

2) Há casos em que substâncias da Lista CETESB (2016) não possuem nenhuma referência de sua origem, logo,
entende-se que não haveria a atualização automática, porém, existem algumas substâncias que com a
atualização da CONAMA ficam menos restritivas. Por exemplo o Cloreto de Vinila CETESB=2 µg/L, CONAMA=0,5
µg/L. Em matéria legal os valores estaduais não poderiam ser menos restritivos que valores nacionais. Para
esses casos, entende-se a necessidade da atualização da Lista CETESB. Será realizado alguma atualização?



Portaria GM/MS Nº 888 de 04/05/2021

(51) 2200-3988

A AESAS está elaborando um 
documento que será enviado 

para CETESB.

Caso algum associado tenha 
informações a acrescentar 

enviar e-mail para 
aesas@aesas.com.br



Outros assuntos

(51) 2200-3988

A AESAS está buscando fazer 
uma reunião com o DECONT.

 Caso algum associado tenha 
informações a acrescentar 

enviar e-mail para 
aesas@aesas.com.br



OBRIGADO!!






