ATA DA REUNIÃO DOS ASSOCIADOS DA AESAS

Local: Rua Oscar Freire, 2039/4º andar - Pinheiros - São Paulo - SP
Data: 10/08/2018
Horário: 9h00 às 12h00
PAUTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Novos Associados
Cursos Senac
ABNT – Retomada da Comissão de Estudo Especial (ABNT/CEE-068)
Conferência AESAS 2019
Remediadores
PL Federal Áreas Contaminadas
CREA fiscalização
Orientação referente as avaliações do INMETRO
“Documentos de Posicionamentos Formais”
Utilização do Logo da AESAS
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Detalhamento
1.

Novos Associados

2.

Agenda de Cursos Senac
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3.

ABNT – Retomada da Comissão de Estudo Especial (ABNT/CEE-068)
⁻

A ABNT, como único Foro Nacional de Normalização, mediante a demanda de
normalização no campo de Avaliação da Qualidade do Solo e da Água para Levantamento
de Passivo Ambiental e Análise de Risco à Saúde Humana, criou a Comissão de Estudo
Especial (ABNT/CEE-068), para discutir e estabelecer, por consenso, regras, diretrizes ou
características para o referido assunto. A Comissão voltou a se reunir e a primeira reunião
foi:
Data: 27.08.2018
Horário: 09:30 às 17:00
Local: CETESB - Av. Professor Frederico Hermann Junior, 345 – Prédio 6 (sala a ser
confirmada na recepção) – Pinheiros - São Paulo/SP
Pauta:





Aprovação da pauta desta reunião;
Aprovação da ata da 2ª reunião/2017;
Análise e aprovação do Texto-base de plano de desativação (068:000.000-015) para
Consulta Nacional;
Outros assuntos.

A participação na Comissão de Estudo Especial (ABNT/CEE-068) não é uma atividade
gerenciada pela AESAS e caso haja interesse, a participação deve ser solicitada diretamente
para a ABNT por meio do e-mail milena.pires@abnt.org.br.
4.

Conferência AESAS 2019
⁻

Idealizada pela AESAS – Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e Engenharia
Ambiental, a Conferência AESAS - Gerenciamento de Áreas Contaminadas tem como
objetivo ser a conferência de referência na América Latina sobre Gerenciamento de
Áreas Contaminadas. A expectativa é reunir cerca de 1.300 profissionais entre agências
do governo estadual e federal, organizações de pesquisa, empresas de consultoria,
laboratórios, empresas de remediação, incorporadoras e indústrias de todo o mundo.
Além das apresentações técnicas, pôsters e mesas redondas, a conferência promoverá
uma Feira de Negócios permitindo a participação de patrocinadores e expositores que
atuam na cadeia GAC.
Data: A ser confirmada
Horário: 7h30 às 16h30
Local proposto: Centro de Convenções do Centro Universitário SENAC
Público: 1000 ~ 1300 pessoas
QUOTAS PARA PATROCÍNIO
Quota Diamante: R$40.000,00
Associado ou Não Associado
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 Contrapartida:
 Logo em todo o material de divulgação e material utilizado durante a Conferência
 50 vagas para participação integral na Conferência
Quota Ouro:
Associado: R$15.000,00
Não Associado: R$25.000,00
 Contrapartida:
 Logo em todo o material de divulgação e material utilizado durante a Conferência
 Stand de 2x2m
Interessados
em
patrocinar
patricia.ruiz@soldiambiental.com.br.

5.

devem

entrar

em

contato

com

Remediadores
⁻

As empresas que compõe o GT REMEDIADORES, se reuniram no primeiro semestre de
2018 para a elaboração de um texto sobre a regulamentação de uso dos produtos
remediadores. Aconteceu na segunda quinzena de junho de 2018 uma reunião com a
FIESP para alinhamento das diretrizes. Ainda no primeiro semestre, a diretoria da AESAS,
representada pelo Thiago Gomes, presidente da associação e Sérgio Paschoal,
Conselheiro, estiveram em Brasília e se reuniram com a presidência do IBAMA onde foi
discutido a necessidade da normalização para registro dos produtos remediadores. A
AESAS irá protocolou uma carta junto ao IBAMA solicitando:
1 - Criação de uma Instrução Normativa para Cadastro de Produtos Remediadores para
uso específico em áreas (solo e água subterrânea) contaminadas.
2 - Criação de uma resolução para o uso de Produtos Remediadores em áreas
contaminadas.
Os associados que tiverem interesse em participar do GT REMEDIADORES deverão
entrar em contato com thiago@doxor.com.br.

6.

PL Federal Áreas Contaminadas
⁻

A AESAS participou com a presença do Presidente Thiago Gomes e da Diretora Técnica,
Erika von Zuben da Audiência Pública CMADS debateu o Projeto de Lei 2.732/11, que
"estabelece diretrizes para a prevenção da contaminação do solo, cria a contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico sobre Sustâncias Perigosas e o Fundo Nacional para
Descontaminação de Áreas Órfãs Contaminadas e altera art 8º da Lei 12.305, de 2 de
agosto de 2010. O proponente do evento foi o Deputado Carlos Gomes (PRB/RS), pelo
requerimento nº 262/2018. O evento aconteceu dia 26 de junho (terça-feira), às 14 horas,
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no plenário 08 da Câmara dos Deputados (Anexo II) e contou com a transmissão ao vivo
e interatividade pelo portal e-Democracia.
7.

CREA Fiscalização

⁻

Algumas empresas relataram que o CREA tem feito fiscalização nas empresas de
consultoria, prática não usual e que vem sido adotada pelo Conselho recentemente.

8.

GT LABORATÓRIOS: Orientação referente às avaliações do INMETRO
SPIKE DE CAMPO:
⁻
⁻
⁻
⁻

Não se aplica ao escopo de consultorias que só realizam amostragem e medições in situ;
Campo não é um ambiente controlado, conforme exigido pela norma, para gerar
preparar amostra com adição de padrão;
Não se trata de uma evidência de qualidade de amostragem uma vez que tem como
objetivo avaliar a interferência de matriz nos resultados do analito-alvo;
Outros controles de qualidade devem ser apresentados como evidência da garantia da
qualidade da amostragem, tais como resultados de branco de equipamento.

FRASCOS CEDIDOS PELO LABORATÓRIO:
⁻
⁻
⁻

Trata-se de material fornecido por empresa acreditada pela norma ISO 17025,
demonstrando, portanto, rastreabilidade aos protocolos do órgão acreditador;
Pode-se propor ao avaliador entrar em contato com o laboratório para ajudar a
esclarecer os questionamentos levantados;
Caso haja questionamento em relação a tamanho de frasco, o volume enviado para
análise não está relacionado a representatividade de amostragem.

EVIDÊNCIA DA QUALIDADE DOS MATERIAIS DE AMOSTRAGEM:
⁻

Amostras de branco de equipamento precisam ser analisadas com regularidade para
evidenciar a qualidade dos materiais e procedimentos de assepsia.

RESUMO
⁻

Se há argumentos técnicos para discordar da NC, sugere-se que seja proposto levar este
assunto para o DICLA analisar.

⁻

Algumas empresas solicitaram que a AESAS se reporte à CGCRE formalmente. Foi
enviado um e-mail aos associados solicitado que as RAV’S com as não conformidades
apontadas fossem enviadas para que a DIRETORIA DA QUALIDADE da AESAS analise a
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pertinência, no entanto até o momento nenhuma empresa enviou as NCS apontadas
pela CGCRE para tal análise. A AESAS só irá se reportar após análise das NCS. Aguardase as entregas dos RAVS para avaliar se AESAS irá escrever uma carta ao INMETRO.

9.

“Documentos de Posicionamentos Formais”
Criação do GT Posicionamentos Formais
Objetivo: Uniformizar a participação de qualquer associado que represente a AESAS
perante à órgãos ambientais, outras associações, universidades, etc.
Temas de posicionamento:
·
Etapas gerais de GAC
·
Remediação com base em CMAs X remediação integral
·
Amostragem de água subterrânea com baixa vazão e por empresa acreditada na
17025
·
Monitoramento para encerramento

Líder: Pedro Dib
Associados interessados em fazer parte do GT:








Rivaldo - Geo
Ana Paula - Waterloo
Mateus - AECOM
Augusto - CETREL
Camilo - MZ
Andrea -Venner
Anderson - REGEA

10. Utilização do Logo da AESAS
A AESAS criou um logo padronizado para ser utilizado pelos associados nos meios de
divulgação bem como site, material de marketing, brindes promocionais, etc. Todo ano a
AESAS disponibilizará o logo referenciando o associado ao ano vigente.
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