Grupo de Trabalho de Remediadores
Data: 23 de Fevereiro de 2018.
Local: Avenida Marques de São Vicente, 1619 - Mezanino
Horário: 09:00 às 12:00
Presentes: Marcelo Alarsa, Afonso Matsura, Anna Carolina Amoroso, Paulino Rodrigues, Thiago
Gomes, Barbara Soares

• Pauta
Criação e Continuidade das Discussões do Grupo de Trabalho de Remediadores.

• Discussões abordadas

Iniciamos a reunião com um breve histórico sobre a condução das discussões que foram
feitas em 2014 sobre remediadores no CONAMA no passado. Abordamos que em 2015 o grupo
acabou e desde então não houve mais nenhum investimento de reuniões pelo CONAMA.
No final de 2017 a FIESP retomou o assunto cobrando que as empresas façam um texto
para propor melhorias com relação ao uso de remediadores, então compreendemos que é
necessário um alinhamento entre os principais interessados no assunto para que este tema
possa ser tratado e discutido no IBAMA. O assunto será levado ao IBAMA através da AESAS, que
comunicará previamente a FIESP, sobre como o tema será conduzido e quais são as propostas
que serão feitas.
O grupo também concordou que é preciso que haja uma aproximação entre as empresas
indústrias e IBAMA para que o IBAMA compreenda as necessidades das indústrias e para que as
indústrias compreendam os objetivos do IBAMA.
Cientes de que o IBAMA está disposto a revisar a IN 05/2010, o grupo discutiu sobre
como melhorar o processo de registro de produtos junto ao IBAMA, formas de acelerar o
registro e facilitar o uso de remediadores em áreas contaminadas e algumas ações foram
propostas.

a.
Gostaríamos de propor que uma reunião seja marcada no IBAMA, onde o Grupo será
representado via AESAS, e levaremos um texto proposta a abordagem ideal discutida na
reunião;
b.
Sugestão para realização de um evento em São Paulo com presença da CETESB (para
alinhamento e apresentação de como são aprovados projetos para uso de remediadores em São
Paulo), IBAMA (com explicações sobre os procedimentos atuais para registro de remediadores
e abrir para dúvidas e participações das indústrias) e a AESAS (com a sugestão de texto para uso
de remediadores e criação do banco de dados de produtos “pré-aprovados”);

c.
Elaboração de uma carta formal ao IBAMA da AESAS declarando interesse em discutir
sobre este junto e encaminhar e-mail ao IBAMA informando-os que queremos discutir sobre o
assunto (Anna Amoroso enviará o contato do IBAMA para solicitação de reunião);
d.
Trabalhar no texto da Resolução CONAMA 420 e propor as alterações (Anna Amoroso e
Barbara Soares o farão e o texto será compartilhado com o grupo);

