ATA DA REUNIÃO DOS ASSOCIADOS DA AESAS

Local: Rua Loefgreen, 1057, cj. 1403 Edifício New Empire of Business - Vila Mariana, São Paulo - SP
Data: 24/05/2018
Horário: 9h00 às 12h00

PAUTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Novos Associados
Feed Back Evento Painel de Debates DD-038
Feed Back Evento IPT – Produção Imobiliária e a Reabilitação de Áreas Contaminadas
GT Remediador
GT LABORATÓRIOS – Monica Betterelli
GT Comitê Jurídico
GT Seguro Ambiental
Road Show FIESP
Conferência em Gerenciamento de Áreas Contaminadas – GAC
CURSOS SENAC
Câmara da Construção Civil
Não Conformidades CGCRE
Tradução do Site da AESAS para o Inglês e Espanhol
Revista MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL
Comprar microfone de teleconferência
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Detalhamento
1.

2.

Novos Associados

Feed Back Evento Painel de Debates DD-038
•

Aconteceu em 11/05/2018 o XIV Painel de Debates de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas: "O que mudou um ano após a DD-38?". O evento contou com a presença
de todos os Stakeholders da Cadeia GAC dentre eles consultorias ambientais, indústria,
setor imobiliário, setor jurídico, órgão ambiental e estudantes de pós graduação do
SENAC. Com mais de 470 participantes e uma fila de espera de mais de 100 pessoas, o
momento foi uma oportunidade única para debater a DD-38 e a evolução do
Gerenciamento de Áreas Contaminadas. O evento foi patrocinado pela Trusty,
Geoambiente, GeoAcqua, Cetrel, TRS Doxor, Golder, Reconditec, Ceimic, Operator Lab e
Insitu Brasil. A cobertura de imprensa foi da revista Meio Ambiente Industrial e a
organização da Soldí Ambiental. O evento foi uma iniciativa da AESAS e do SENAC.

•

Será disparado um e-mail para todos os associados enviarem dúvidas com relação à DD38 que não foram respondidas durante o evento. Tais dúvidas serão compiladas por uma
comissão técnica e enviadas formalmente à CETESB. Será avaliada a possibilidade de fazer
um evento exclusivo para os associados com a CETESB objetivando responder tais
dúvidas.
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3.

Feed Back Evento IPT – Produção Imobiliária e a Reabilitação de Áreas Contaminadas
•

4.

GT Remediador
•

5.

O lançamento do guia “A produção imobiliária e a reabilitação de áreas contaminadas:
contratação de serviços, responsabilidades legais e viabilidade de empreendimentos” foi
realizado em 26 de abril no IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O guia foi
desenvolvido em parceria entre o IPT, SECOVI e AESAS, com apoio da CETESB e da SVMA
(Secretaria do Verde e do Meio Ambiente) do município de São Paulo. O evento contou
com a participação de cerca de 120 pessoas, representando empreendedores
imobiliários, consultorias, bancos e órgãos governamentais ambientais, entre outros. O
guia está disponível no site da AESAS em: https://www.aesas.com.br/singlepost/2018/04/24/AESAS-EM-PARCERIA-COM-O-SECOVI-E-IPT-LAN%C3%87A-O-GUIADA-PRODU%C3%87%C3%83O-IMOBILI%C3%81RIA-E-A-REABILITA%C3%87%C3%83ODE-%C3%81REAS-CONTAMINADAS.

As empresas SuperBac, Ag Solve, Peroxychem e Doxor se reuniram 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 e está agendada uma reunião com a ABIQUIM. O próximo passo é agendar uma
reunião com o IBAMA para apresentação do texto objetivando regulamentar o registro /
cadastro e uso dos remediadores.

GT laboratórios
•

Brancos de viagem

Questionado sobre a responsabilidade do branco de viagem (BV):
O branco de viagem deve ser elaborado por quem fornece os frascos, na maioria dos casos o
laboratório que executará as análises químicas. Os consultores devem solicitar o BV na proposta
e na solicitação dos frascos informar quantos brancos necessitam. O laboratório deve ter a
rastreabilidade dos brancos para assegurar que foram encaminhados ao cliente isentos de
contaminação.
Questionado sobre a validade do branco de viagem:
Mesmo prazo das análises? Mas a partir de quando conta a data da preparação? A maioria
entendeu que ele não tem validade, no entanto, será feita consulta a referências técnicas para
confirmação. O laboratório deve ter a rastreabilidade dos brancos para assegurar que foram
encaminhados ao cliente isentos de contaminação.
Agua utilizada nos brancos:
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Entende-se que a água deve ser isenta de contaminantes e não necessariamente miliQ. O
importante é que a consultoria tenha controle da qualidade da água utilizada. Entende-se que é
de responsabilidade de quem faz a amostragem, porém pode-se ser discutido em contrato com
laboratório.
•

Encore / Vial VOC

Por ser tratar de dispositivo novo no Brasil, foi sugerido estudo técnico para comparação do
amostrador nacional com o Encore. Aproveitando a coleta, e os ensaios, será testado também
uma comparação dos tipos de amostragem: com metanol; sem metanol. Um associado vai
disponibilizar as amostras de solo.
Sauber System vai fornecer gratuitamente os amostradores ASESAS vai fornecer os Encores
Laboratórios participantes até o momento: Merieux (Bioagri); ALS Global(Corplab); Anatech/ASL
(Eurofins).
•

Tamanho das caixas térmicas envaidas pelo laboratório

Os clientes dos laboratórios devem informar o tamanho ideal de caixas térmicas de acordo com
a sua programação de coleta.
•

Avaliação dos resultados dos Brancos

Foi sugerido de elaborar nota técnica de sugestões de interpretação dos resultados >LQ, com base
nas orientações da EPA.
6.

7.

GT Comitê Jurídico
•

A AESAS fez uma concorrência com os escritórios que compões o Comitê Jurídico para
uma consultoria jurídica de Opinião Legal acerca da delimitação das responsabilidades do
responsável técnico, responsável legal e da própria CETESB face ao disposto na Lei
Estadual 13.577/2009, no Decreto Estadual 59.263/2013, nas Resoluções SMA 10/2017 e
11/2017, na Decisão de Diretoria CETESB 038/2017/C e na Instrução Técnica CETESB
39/2017, para que as consultorias possam fazer a gestão do risco de seus negócios e de
sua atuação. A decisão pelo escritório que ganhará a concorrência acontecerá na próxima
reunião de diretoria que será realizada em 28/05/2018.

•

Foi sugerido solicitar aos escritórios que compões o Comitê Jurídico uma proposta
diferenciada aos associados da AESAS para consultas Jurídicas. O assunto será colocado
na pauta da próxima reunião do Comitê Jurídico.

GT Seguro Ambiental
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•

8.

Road Show FIESP
•

9.

Não houve reunião do grupo. Durante o evento da DD-38 o Geraldo Amaral comentou
que há uma empresa que possui o produto para lançar al mercado. Não há informação
oficial até o momento.

Aconteceu na Fiesp na segunda quinzena de maio de 2018 uma reunião onde a FIESP
solicitou à AESAS que as empresas associadas que tiverem interesse possam fazer um
Road Show com cursos básicos de legislação e treinamentos técnicos. As empresas
associadas que tiverem interesse em fazer parte da comissão, gentileza responder até
15/06/2018 informando o nome da pessoa responsável.

Conferência em Gerenciamento de Áreas Contaminadas – GAC
•

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. Em 21/06/2018 haverá uma reunião com os interessados em
patrocinar o evento. Os interessados devem se manifestar por meio do e-mail
aesas@aesas.com.br.

10. CURSOS SENAC
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11. Câmara da Construção Civil
•

O Rivaldo Franca Mello participou da Reunião da Câmara Técnica da Construção Civil e
informou que foi discutido durante alguns temas como por exemplo a IT-39, o fato o
Departamento de Áreas Contaminadas da CETESB estarem promovendo treinamento dos
técnicos das Agências Ambientais quanto à aplicação da IT e da importância de ser criado
algum instrumento para brownfield. Maiores detalhes acerca da Câmara Técnica pode
ser questionado diretamente com o Sr. Rivaldo.

12. Não Conformidades CGCRE
•

A AESAS recebeu algumas demandas de alguns associados referentes à não
conformidades apontadas pelos avaliadores da CGCRE que, conforme relatos, têm sido
mais exigentes do que pedem os requisitos normativos. No entanto, para que a AESAS se
reporte formalmente à CGCRE, precisamos fazer uma análise das NCs objetivando avaliar
sua pertinência. Caso algum associado tenha interesse em se reportar, peço que me envie
o RELATÓRIO DE RESOLUÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE (RRNC) da avaliação. As NCs
serão avaliadas por um comitê da AESAS que será formado e se de fato não houver
pertinência, faremos uma carta para a CGCRE. Lembramos que só serão considerados os
apontamentos caso a empresa nos envie o RELATÓRIO DE RESOLUÇÃO DE NÃO
CONFORMIDADE (RRNC). O prazo para envio é 01/06/2018.

13. Tradução do Site da AESAS para o Inglês e Espanhol
•

Sugestão de traduzir o site da AESSA para o Inglês e Espanhol. Será feita uma cotação para
avaliar os valores e a viabilidade.

14. Revista MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL
• Fechamos com a Revista Meio Ambiente Industrial, sem nenhum cisto para associação,
uma coluna técnica fixa, em todas as edições da Revista com assuntos relacionados à
Gerenciamento de Áreas Contaminadas. As matérias serão divulgadas no site e
Newsletter da AESAS.
15. Comprar microfone de teleconferência
• Será adquirido um microfone para melhorar as transmissões das reuniões da AESAS via
Skype.
ATA REDIGIDA POR PATRICIA ALMENDRO RUIZ – SECRETARIA EXECUTIVA
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