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O presente estudo discute os problemas relacionados a áreas contaminadas, 

tendo como enfoque a ocorrência de conflitos ambientais correlatos. Desta forma, 

ressalta-se a necessidade de elaboração de uma política pública federal que oriente o 

processo de gestão de áreas contaminadas no Brasil. Além do mais, tendo em vista a 

diversidade de atores sociais envolvidos em problemas de contaminação do solo, 

aponta-se para a importância da utilização de metodologias que auxiliem o processo 

de negociação de conflitos, como forma de se alcançar uma solução consensual que 

contemple as diferentes demandas relacionadas. Para tanto, utiliza-se como estudo de 

caso o problema de contaminação que afeta há décadas a Cidade dos Meninos, 

Duque de Caxias, RJ. Após a análise deste caso, realiza-se a simulação da aplicação 

da metodologia “Abordagem da Escolha Estratégica”, com o objetivo principal de 

avaliar a sua efetividade como ferramenta de apoio ao processo de tomada de decisão 

em situações de conflito, de maneira a estimular formas estruturadas de gestão 

participativa para a resolução de problemas ambientais. 
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This study discusses the problems related to contaminated sites, focusing on 

the occurrence of environmental conflicts that are related. Thus, it underscores the 

need for developing a federal government policy to guide the process of managing 

contaminated sites in Brazil. Moreover, considering the diversity of social actors 

involved in problems of contamination of the soil, the importance of adopting methods 

that help the process of negotiating conflicts is raised, as a way of achieving a 

consensual solution which includes the different demands related. A case study was 

analyzed: the problem of contamination that for decades remains at Cidade dos 

Meninos, Duque de Caxias, RJ. After an analysis of this case, there is a simulation of 

the application of the methodology “Strategic Choice Approach”, with the main 

objective of assessing their effectiveness as a tool to support decision-making in 

situations of conflict, in order to encourage structured forms of participatory 

management for the resolution of environmental problems. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O processo de consolidação da política ambiental no mundo pode ser 

delineado, de maneira geral, a partir de quatro eventos principais, conforme 

proposição de MAGRINI (2001): a promulgação da Política Ambiental Americana, em 

1969 (National Environmental Policy Act – NEPA); a realização da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente em Estocolmo, no ano de 1972; a publicação do 

relatório “Nosso Futuro Comum”, em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento; e, por último, a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente no Rio de Janeiro, em 1992, a popular ECO-92. 

Tais eventos serviram de base para o desenvolvimento de diversas 

concepções, modalidades e instrumentos de política ambiental ao longo do tempo. 

Entretanto, vale ressaltar que este processo evolutivo não ocorreu de maneira 

homogênea em todos os países. Em linhas gerais, é possível identificar alguns pontos 

em comum que moldaram tais políticas, como o processo de estruturação institucional 

e de formulação de políticas ambientais que se configurou entre o final dos anos 1960 

e início dos anos 1970. 

Assim, pode-se dizer que ao longo da década de 1970, predominou uma 

abordagem corretiva por parte das políticas ambientais que foram elaboradas, as 

quais tinham como preocupação principal o controle da poluição. 

Na década de 1980, o que se observou foi um enfoque maior dado às políticas 

ambientais de caráter preventivo. Data deste período a introdução, em grande parte 

dos países do mundo ocidental, da Avaliação de Impacto Ambiental 1  como um 

importante instrumento de prevenção e auxílio à tomada de decisão. 

É importante salientar que tanto na década de 1970 como na década de 1980, 

a prática da gestão ambiental ocorreu de maneira centralizada, estando vinculada 

basicamente às ações do Estado, por meio da aplicação dos denominados 

instrumentos de comando e controle2. Evidentemente, durante este anos a gestão 

ambiental esteve associada a conflitos de diversas ordens: conflitos entre interesses 

públicos e privados; conflitos de competências dentro do próprio Estado; conflitos 

entre empresas, Estado e sociedade civil (MAGRINI, 2001). 

                                                 

1 A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) pode ser entendida como um conjunto de procedimentos que 
visam a identificar, prever e interpretar, bem como prevenir as conseqüências ou efeitos ambientais à 
saúde, ao bem-estar humano ou ao entorno, que podem ocorrer a partir de determinadas ações planos, 
programas ou projetos (BRILHANTE, 1999). 
2 Os instrumentos de comando e controle também são conhecidos como instrumentos de regulação 
direta, pois objetivam controlar as ações que degradam o meio ambiente, limitando ou condicionando o 
uso de bens, a realização de atividades etc., por meio de padrões de emissão de poluente, padrões de 
qualidade ambiental, entre outros (BARBIERI, 2004). 



 

 2 

Contudo, nos anos 1990, com uma forte influência do conceito de 

“desenvolvimento sustentável” – apresentado pelo relatório “Nosso Futuro Comum”, 

em 1987, e fortemente difundido na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente realizada no Rio de Janeiro, em 1992 – houve uma tendência de promover 

uma certa ”conciliação” entre as partes em conflito. As políticas ambientais deste 

período buscaram incorporar as idéias deste conceito, de maneira que estes anos 

foram marcados pelo surgimento de novos atores, cada vez mais atuantes, no cenário 

ambiental: grupos empresariais, sociedade civil organizada, ONGs em geral, 

universidades, setores do poder público (municipal, estadual ou federal) etc. 

Desta forma, verifica-se, neste período, a busca de novos instrumentos de 

gestão ambiental – sobretudo nos países europeus – por meio da introdução de 

instrumentos econômicos3, ou mesmo pela adoção de instrumentos de comando e 

controle menos punitivos. Assim, diante desta nova configuração apresentada pela 

introdução de novos atores e de novos instrumentos, ganha espaço a negociação 

como forma de implementar uma efetiva “conciliação” entre as partes (MAGRINI, 

2001). 

Atualmente, ainda com uma certa influência do conceito de “desenvolvimento 

sustentável”, percebe-se, na mesma linha que MAGRINI (2001), que as políticas de 

quase todos os países tendem a buscar um enfoque integrador, ou seja, “integrar o 

desenvolvimento com o uso sustentável dos recursos, integrar os instrumentos de 

comando e controle (...) com instrumentos econômicos, integrar agentes públicos e 

privados na gestão do meio ambiente (...)”. 

Tal enfoque integrador só pode se efetivar a partir da incorporação ao 

planejamento e à gestão ambiental dos conceitos de Planejamento e Gestão 

Cooperativos, os quais se pautam na formação de parcerias, na criação e aplicação de 

instrumentos compartilhados de gestão no que tange ao meio ambiente. 

A figura 1.1 sintetiza, de maneira esquemática, como se deu o processo de 

evolução da dinâmica da gestão ambiental nas últimas décadas. No lado esquerdo 

são apresentados os instrumentos tradicionais empregados pela Gestão Ambiental 

Pública, juntamente com os instrumentos mais recentes, implementados pela Gestão 

Ambiental Privada. No lado direito, estão as tendências atuais de evolução da gestão 

ambiental, que reconhecem o conflito e a necessidade de buscar mecanismos de 

negociação entre as partes, por meio do emprego de técnicas estruturadas aliados à 

introdução de práticas e instrumentos de gestão cooperativa. 

                                                 

3  Conforme BARBIERI (2006), os instrumentos econômicos têm como objetivo influenciar o 
comportamento das pessoas e das organizações em relação ao meio ambiente a partir de medidas que 
representem benefícios ou custos adicionais para elas, como: subsídios, taxas, impostos etc. 
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Evidentemente, diante da discussão aqui levantada, é possível entender que a 

prática da gestão ambiental está associada a um processo de interação entre vários 

atores sociais, os quais possuem interesses e percepções próprios no que diz respeito 

a meio ambiente. Portanto, percebe-se que a tendência da gestão ambiental é tornar-

se atrelada a um processo de gestão participativa no qual está em jogo uma série de 

interesses – na maioria das vezes, divergentes entre si – defendidos por atores sociais 

distintos. Estes, por sua vez, tornam-se cada vez mais presentes no campo da política 

ambiental, buscando representar grupos empresariais, diversos segmentos da 

sociedade civil organizada, ONGs em geral, Universidades, setores do poder público 

(municipal, estadual ou federal) etc. 

Hoje, é notório o aparelhamento institucional em torno da temática ambiental 

nos mais diversos segmentos sociais, tanto nos países desenvolvidos como nos 

países em desenvolvimento. Na esfera governamental – nos três níveis: municipal, 

estadual e federal –, há estruturas específicas para promover o correto manejo dos 

recursos ambientais, respaldadas por dispositivos legais específicos que objetivam 

ordenar as ações que possam alterar a qualidade ambiental. Neste sentido, vale 

destacar as secretarias, os departamentos e os conselhos de meio ambiente, além da 

atuação dos já tradicionais órgãos estaduais de meio ambiente. 

No ramo empresarial, desde pequenas empresas até grandes grupos 

empresariais, verifica-se, pelo menos no discurso, o desenvolvimento e a adoção de 

políticas ambientais próprias para nortear suas ações de forma a considerar a 

problemática ambiental – basicamente, redução na geração de resíduos e utilização 

racional de recursos naturais – nas suas esferas de tomada de decisão. Vale ressaltar, 

também, a estruturação de departamentos de meio ambiente, cujos objetivos visam 

atender às necessidades de certificação, avaliação de impactos e auditorias. 

Nas universidades, a diversidade de cursos voltados à temática ambiental já 

não é novidade. É comum a articulação entre os diversos grupos de pesquisa para 

prestar serviços de consultoria na área ambiental para empresas privadas, órgãos do 

poder público e grupos organizados da sociedade civil. 

A população, por sua vez, não foge à regra e encontra-se cada vez mais 

consciente da necessidade de administrar com responsabilidade os recursos 

ambientais. Assim, possui um papel importantíssimo na fiscalização e denúncia dos 

problemas de ordem ambiental. A cobrança acontece não apenas a partir de iniciativas 

organizadas, mas também a partir de indivíduos. Surgem cada vez mais ONGs 

preocupadas com a questão ambiental. E, ao mesmo tempo, outras entidades 

representativas mais tradicionais da sociedade civil, como sindicatos, conselhos de 
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classe, entre outras, “ambientalizaram-se”, ou seja, incorporaram a qualidade 

ambiental nas suas respectivas pautas de discussão e reivindicação. 

Com efeito, é necessário destacar o papel do Ministério Público como fiscal da 

lei, graças à instituição da Lei da Ação Civil Pública, juntamente com a Constituição de 

1988, reforçada pela posterior aprovação da Lei de Crimes Ambientais. Desta forma, 

ao Ministério Público cabe, quando julgar necessário ou quando solicitado pela 

população, realizar inquéritos, procedimentos administrativos e ações judiciais que 

questionem empreendedores e governos quanto às suas práticas em desacordo com 

as leis estabelecidas. 

A mídia, “porta-voz” da opinião pública, por meio de suas redes de televisão, 

rádios e jornais, dedica espaços exclusivos para a discussão da temática ambiental, 

não apenas com o intuito de denunciar o descumprimento das normas e 

regulamentações ambientais, mas também ampliando a consciência pública sobre o 

meio ambiente, por meio de programas educativos. Vale ressaltar, ainda, o papel da 

mídia em difundir o padrão de comportamento “ecologicamente correto” junto à 

sociedade através das estratégias de publicidade e marketing “verde” empreendidas, 

em grande parte, por empresas cujas atividades são altamente poluidoras. 

Hoje em dia, está mais do que evidente que a temática ambiental ganhou 

status de questão pública. E a emergência de novos atores buscando um maior 

envolvimento nos processos de tomada de decisão nos quais a variável ambiental 

possui elevada relevância é praticamente uma regra. Na verdade, após a conferência 

ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a participação da sociedade civil 

passou a ser considerada fundamental para que o desenvolvimento sustentável 

pudesse se tornar uma possibilidade real. A própria Agenda 214  constitui-se num 

importante processo de planejamento estratégico participativo, estimulando ativamente 

a participação dos diversos segmentos da sociedade civil organizada. 

É claro que, na prática, o desafio de tornar o processo de gestão participativa 

eficiente é muito mais complicado do que pode parecer. As discordâncias quase 

sempre se sobrepõem às possibilidades de consenso, e, muitas vezes, acabam se 

configurando como problemas sem solução. 

No que tange especificamente à temática das áreas contaminadas, campo 

onde é comum a ocorrência de conflitos, observa-se que muito ainda precisa ser feito. 

O próprio reconhecimento público deste problema se deu com uma certa defasagem 

temporal. Somente após a criação e implementação de diversos mecanismos legais 

                                                 

4 Documento (resultante da conferência ECO-92) que estabeleceu a importância de cada país em se 
comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações 
não-governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os 
problemas socioambientais. 
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que pudessem orientar as ações para combater os problemas relacionados à poluição 

das águas e do ar (exatamente nesta ordem), é que se deu o entendimento da 

possibilidade de a qualidade do solo representar problemas de saúde pública e, 

também, riscos à saúde pública (SÁNCHEZ, 2001). 

Desde que a poluição de origem industrial começou a se manifestar, a 

qualidade do solo foi afetada negativamente. A contaminação do solo geralmente se 

manifesta de maneira localizada, afetando basicamente regiões industrializadas, 

grandes concentrações urbanas ou regiões de agricultura intensiva. Além do mais, 

possui algumas peculiaridades, como: um caráter cumulativo e a baixa mobilidade de 

seus poluentes. Conforme SÁNCHEZ (2001), as substâncias nocivas introduzidas no 

solo ali permanecem e lentamente podem poluir lençóis de água subterrânea, ou 

mesmo mananciais superficiais, e afetar a biota. 

A origem da contaminação do solo está muitas vezes associada ao descarte 

clandestino e (ilegal) de resíduos industriais nele. Outras vezes, a contaminação 

ocorre devido ao processo de desativação dos empreendimentos industriais, em 

função do término da vida útil dos mesmos – por razões de deterioração física ou 

inviabilidade econômico-financeira. Na verdade, esta desativação quase sempre 

ocorre sem o menor cuidado: as instalações industriais ficam abandonadas, 

juntamente com os resíduos gerados ao longo de anos de operação, ocasionando a 

introdução no solo de substâncias nocivas a ele, as quais também contaminam as 

águas subterrâneas, podendo alcançar os seres humanos. 

O grande problema da contaminação do solo está no fato de seus efeitos 

demorarem a se manifestar. Quando estes tornam-se evidentes, o dano já atingiu 

níveis alarmantes, a saúde da população encontra-se em estado gravíssimo, e as 

ações necessárias para reparar os danos causados tornam-se urgentes. No entanto, 

alguns fatores de ordem social e política como o reconhecimento da contaminação 

pelos atores envolvidos não se dá de imediato, não há um consenso. Geralmente, 

tem-se de um lado os agentes responsáveis negando o problema o quanto podem, a 

fim de não assumirem as responsabilidades legais pelo mesmo; e, de outro, os grupos 

sociais afetados reivindicando as devidas reparações pelos danos sofridos. O poder 

público, na grande maioria das vezes, precisa intervir para auxiliar o melhor 

encaminhamento do mesmo. A ocorrência de conflitos, então, é praticamente certa. 

Outro fator também deve ser relacionado ao conflito, sobretudo nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil: a inexistência de dispositivos legais para orientar a 

correta gestão dos sítios contaminados5. Desta forma, é comum a observância de 

                                                 

5 Os países desenvolvidos já possuem, em grande parte, políticas públicas voltadas para a correta gestão 
de áreas contaminadas. 
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ações desarticuladas que, ao invés de resolverem o problema, muitas vezes o 

agravam ainda mais. 

Percebe-se claramente, então, a importância de se promover mecanismos de 

gestão compartilhada do meio ambiente em casos relacionados à contaminação do 

solo. É importante o estímulo a formas de gestão que considerem as percepções dos 

atores envolvidos no conflito, tornando a sua participação e a manifestação de suas 

preferências uma realidade. É seguindo esta ótica que o presente trabalho pretende 

ser desenvolvido. 

Para tanto, esta dissertação possui como objetivo geral discutir a temática da 

gestão de áreas contaminadas associada à ocorrência de conflitos ambientais, com 

enfoque na aplicação de metodologias de apoio à resolução de conflitos, em 

conformidade com as propostas de gestão compartilhada do meio ambiente. 

Este enfoque será aplicado para melhor ilustrar a discussão a ser realizada no 

presente trabalho, que tem como estudo de caso o problema de contaminação do 

solo, por resíduos de pesticidas organoclorados, verificado na Cidade dos Meninos, 

bairro de Duque de Caxias, RJ. Este caso – que constitui um conflito ambiental 

relevante no estado do Rio de Janeiro – será analisado e servirá de base para simular 

a aplicação do método da “Abordagem da Escolha Estratégica”, que visa orientar o 

processo de tomada de decisões a partir de um enfoque que considera as percepções 

e preferências dos atores, bem como as incertezas presentes no conflito, buscando 

alcançar uma solução consensual após percorrer todas as suas etapas. 

Especificamente, esta dissertação também objetiva apontar para a 

necessidade de se elaborar uma política pública que oriente o processo de gestão de 

áreas contaminadas no Brasil. Além do mais, também pretende-se analisar a 

efetividade da Abordagem da Escolha Estratégica, a partir da sua simulação no caso 

da Cidade dos Meninos, incentivando a sua aplicação quando da ocorrência de 

conflitos relacionados à prática da gestão ambiental. Como se trata de uma simulação 

e não da aplicação real da metodologia, é importante frisar que não se constitui como 

objetivo do presente estudo encontrar a solução para o caso de contaminação do solo 

na Cidade dos Meninos, mas apontar os caminhos para que a mesma possa ser 

alcançada a partir da utilização da Abordagem da Escolha Estratégica como 

ferramenta de apoio à tomada de decisão em problemas de gestão ambiental. 

Cabe, então, destacar como o presente estudo encontra-se estruturado. No 

capítulo 2, será abordado o tema gestão de áreas contaminadas. De maneira a propor 

uma contextualização sobre este assunto, são ressaltados aspectos conceituais, 

legais e gerenciais acerca da contaminação dos solos, priorizando-se, obviamente, o 

enfoque da gestão ambiental. 
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No capítulo 3, discute-se a relação existente entre problemas de contaminação 

do solo e conflitos ambientais. São apresentados alguns exemplos relevantes, tanto no 

cenário internacional como nacional, onde se verifica a ocorrência de conflitos 

associados a problemas de áreas contaminadas. Ao fim do capítulo, é feita uma 

discussão sobre a Abordagem da Escolha Estratégica, de maneira a apresentar as 

bases que fundamentam o método que será aplicado para simular a negociação do 

conflito na Cidade dos Meninos. 

O Capítulo 4 destina-se exclusivamente ao caso de contaminação ambiental 

que afeta a Cidade dos Meninos. É realizada uma descrição do mesmo, e, em 

seguida, simula-se a aplicação da metodologia Abordagem da Escolha Estratégica, 

objetivando mostrar como a mesma pode ser utilizada para efetivamente propor uma 

solução ao conflito, enfocando o processo de gestão compartilhada do mesmo. 

Por fim, no capítulo 5, são discutidas as conclusões obtidas ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho. 
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2  GESTÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS NO BRASIL 

 

Segundo SÁNCHEZ (2001), o reconhecimento acerca da contaminação do solo 

como um problema ambiental com possíveis conseqüências negativas tanto para a 

saúde pública como para os ecossistemas só ocorreu após o amplo desenvolvimento 

de dispositivos legais e aparatos institucionais para lidar a poluição da água e do ar. 

Desde que a poluição de origem industrial começou a se manifestar, seus 

efeitos se refletem no solo, de maneira que a mesma tende a ser localizada, afetando, 

sobretudo, regiões industrializadas, grandes concentrações urbanas, regiões de 

agricultura intensiva etc. Assim, duas características peculiares à poluição dos solos 

merecem destaque: seu caráter cumulativo e a baixa mobilidade dos poluentes. 

Conforme SÁNCHEZ (2001), as substâncias nocivas acumuladas no solo podem 

permanecer nele por muito tempo, com a possibilidade de poluir lentamente águas 

subterrâneas ou superficiais e, conseqüentemente, afetar indiretamente o meio biótico. 

Somente em fins da década de 1970 que a problemática dos solos 

contaminados ganhou notoriedade pública. Um dos eventos mais marcantes, de 

grande repercussão internacional, foi o caso Love Canal, na cidade norte-americana 

de Niagara Falls, no estado de Nova York. Este caso tornou-se paradigmático no que 

se refere à temática em questão e será melhor explicitado no capítulo seguinte. 

Além do evento em Love Canal, é possível citar outros casos também 

“espetaculares” que alertaram sobre os problemas causados pelas áreas 

contaminadas, sobretudo nos países industrializados no final da década de 1970 e 

início da década de 1980: Lekkerkerk, na Holanda; e Ville la Salle, no Canadá6. Após 

estes eventos7, que tiveram enorme repercussão junto à opinião pública, foram criadas 

políticas e legislações em vários países, províncias e estados. Na Alemanha, por 

exemplo, em função da recuperação de inúmeras áreas industriais e instalações 

militares antigas, passivos ambientais provenientes das I e II Guerras Mundiais, foram 

desenvolvidas e aplicadas políticas ou instrumentos que fornecem subsídios para o 

gerenciamento de áreas contaminadas. 

No Brasil, devido à falta de um sistema de registro acerca de casos de 

contaminação do solo, não é possível dar uma estimativa do total de áreas 

contaminadas no país. A exceção fica por conta do estado de São Paulo, cujo órgão 

                                                 

6 Em ambos os casos, guardadas as suas especificidades, foi descoberto que residências haviam sido 
construídas sobre antigos aterros de resíduos industriais (SÁNCHEZ, 2001). 
7 SÁNCHEZ (2001) comenta que no caso Love Canal (EUA) o poder público local gastou cerca de US$ 
250 milhões e para o caso Lekkerkerk (Holanda) estima-se uma quantia equivalente a US$ 65 milhões. 
Da mesma forma, vale frisar que, evidentemente, também houve grande desgaste na imagem dos 
responsáveis pela contaminação. 
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ambiental (CETESB 8 ) vêm disponibilizando desde 2002 uma lista de áreas 

contaminadas. É interessante notar que no primeiro ano deste levantamento havia 

apenas 255 áreas contaminadas, quantia esta que se elevou para 1.822, conforme o 

último levantamento, em novembro de 20069. Este aumento considerável se deve a 

uma maior fiscalização, juntamente com as ações de licenciamento, sobre os postos 

de combustíveis; as fontes industriais, comerciais, de tratamento e disposição de 

resíduos; e ao atendimento aos casos de acidentes. 

No cenário internacional, é possível observar que o quadro apresentado em 

São Paulo não foge à regra. Nos Estados Unidos da América (EUA), até o ano 2000, 

foram registradas 63.000 áreas contaminadas. Em outros países, sobretudo na 

Europa, o problema também é evidente: a Holanda possui algo em torno de 60.000 

áreas contaminadas; a Alemanha apresenta cerca de 55.000 áreas contaminadas; e 

na França este quantitativo é da ordem de 3.50010. 

Assim, com base nestes dados de outros países, e à medida que se 

intensifiquem as ações de fiscalização e licenciamento ambiental, espera-se que o 

número de áreas contaminadas registradas no estado de São Paulo aumente. O 

mesmo provavelmente ocorreria nos outros estados brasileiros caso houvesse um 

sistema integrado de gestão de áreas contaminadas no país capaz de identificar 

possíveis focos de contaminação do solo. 

 

2.1  ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

2.1.1  Áreas Contaminadas 

 

O solo foi considerado por muito tempo um receptor ilimitado de substâncias 

nocivas descartáveis, como o lixo doméstico e os resíduos industriais, com base no 

suposto poder tampão e potencial de autodepuração, que leva ao saneamento dos 

impactos criados. Porém, essa capacidade, como ficou comprovado posteriormente, 

foi superestimada e, somente a partir da década de 1970, foi direcionada maior 

atenção a sua proteção. 

Desta forma, o termo poluição do solo pode ser entendido como: 

 

                                                 

8 Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente do estado de São Paulo. 
9 Maiores informações a respeito do cadastro apresentado para o estado de São Paulo podem ser obtidas 
em <http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/relacao_areas.asp> (acesso em 10 out. 
2007). 
10  As informações a respeito dos países citados foram obtidas no seguinte sítio: 
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/relacao_areas.asp> (acesso em 10 out. 2007). 
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a presença de substâncias que alteram negativamente sua qualidade 
e podem, por conseguinte, afetar a vegetação que dele depende, a 
qualidade da água subterrânea ou ainda representar um risco para a 
saúde das pessoas que com ele entrem em contato direto 
(SÁNCHEZ, 2001, pp. 81-82). 

 

Além do mais, vale ressaltar que a poluição do solo também pode ser encarada 

como uma das formas de degradação do mesmo, que inclui: 

 

(i) a perda de matéria devido à erosão ou a movimentos de massa, (ii) 
o acúmulo de matéria alóctone recobrindo o solo, (iii) a alteração 
negativa de suas propriedades físicas, tais como sua estrutura ou 
grau de compacidade, (iv) a alteração de características químicas, 
devido a processos como salinização, lixiviação, deposição ácida e 
concentração de poluentes, e (v) a morte ou alteração das 
comunidades de organismos vivos do solo (SÁNCHEZ, 2001, p. 82). 

 

Neste assunto, o conceito de “Áreas Contaminadas”, como sendo um local cujo 

solo sofreu dano ambiental significativo que o impede de assumir suas funções 

naturais ou legalmente garantidas, é relativamente recente na política ambiental dos 

países desenvolvidos, o mesmo ocorrendo no Brasil. 

O surgimento de áreas contaminadas está condicionado a alguns fatores como 

o desconhecimento, no passado, de procedimentos seguros para o manejo de 

substâncias perigosas; o desrespeito a tais procedimentos seguros; e a ocorrência de 

acidentes (como vazamentos) durante o desenvolvimento dos processos produtivos, 

de transporte ou de armazenamento de matérias primas e produtos. 

É importante frisar que na definição de áreas contaminadas deve haver uma 

preocupação em considerar não apenas a presença de poluentes, mas também a 

ocorrência de danos ou riscos aos bens a proteger, como a qualidade das águas em 

geral, a qualidade dos solos e das águas subterrâneas, a saúde do indivíduo e da 

população em geral. 

Assim, uma definição para área contaminada seria: 

 

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 (CETESB/GTZ, 2001, p.3). 

 

SÁNCHEZ (2001) considera os termos “solo poluído” e “solo contaminado” 

como sinônimos. No entanto, o que se observa na literatura internacional é que o 

termo “contaminação” é preferível quando se refere a solos. Da mesma forma, 



 

 12 

ressalta-se que os termos “sítio contaminado” e “área contaminada” são empregados 

para referirem-se ao local geográfico onde se verifica a contaminação do solo. 

As áreas contaminadas também têm sido comumente chamadas de “passivos 

ambientais”. Isto se deve exatamente ao fato de representarem obrigações (ou custos) 

para com terceiros, pois os efeitos da contaminação recaem basicamente sobre 

segmentos da sociedade que não os geraram. Assim, conforme BARBIERI (2006, pp. 

214-215), vale lembrar que os passivos ambientais devem ser entendidos como 

“obrigações perante terceiros decorrentes de ações e problemas ambientais ocorridos 

no passado e reconhecidos como tal segundo algum critério”, tais como obrigações 

legais, acordos com terceiros (indenizações) etc. Outra definição apropriada para o 

termo passivo ambiental é a de MOUSINHO (2003, p. 359): “conjunto de obrigações 

contraídas de forma voluntária ou involuntária, que exigem a adoção de ações de 

controle, preservação e recuperação ambiental”11. 

Em áreas contaminadas, os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se 

na subsuperfície, nos diferentes compartimentos do ambiente, como por exemplo: no 

solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterros, nas águas 

subterrâneas ou, de uma forma geral, nas zonas não saturada e saturada, além de 

poderem se concentrar nas paredes, nos pisos e nas estruturas de construções. Os 

poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir destes meios, 

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

subterrâneas e superficiais, alterando suas características naturais ou qualidades e 

determinando riscos ou impactos negativos sobre os bens a proteger, localizados na 

própria área ou em seus arredores. 

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), são 

considerados bens a proteger: 

- a saúde e o bem-estar da população; 

- a fauna e a flora; 

- a qualidade do solo, das águas e do ar; 

- os interesses de proteção à natureza/paisagem; 

- a ordenação territorial e planejamento regional e urbano; 

- a segurança e ordem pública. 

 

 

                                                 

11 Em contraposição à noção de passivo ambiental, vale lembrar o termo “ativo ambiental”, que, segundo 
MOUSINHO (2003, p. 337), refere-se ao “conjunto de bens e direitos destinados ou provenientes da 
atividade de gerenciamento ambiental, incluindo os gastos efetuados com conservação ambiental ou com 
a prevenção e redução dos danos ambientais potenciais”. 



 

 13 

2.1.2  Problemas Relacionados à Presença de Áreas Contaminadas 

 

Entre os principais problemas decorrentes das áreas contaminadas, SÁNCHEZ 

(2001) relaciona os riscos à segurança das pessoas e das propriedades; riscos à 

saúde pública e dos ecossistemas; restrições ao desenvolvimento urbano e redução 

do valor imobiliário dos terrenos. 

As áreas contaminadas podem representar diversos riscos à saúde pública, 

muitas vezes não tão evidentes, como: substâncias tóxicas podem entrar em contato 

direto com a pele ou ser ingeridas por crianças ou trabalhadores; gases nocivos 

podem ser liberados e inalados pelas pessoas expostas; pode ocorrer contaminação 

das águas subterrâneas ou mesmo das redes de abastecimento de água potável, pelo 

processo de infiltração do solo; a vegetação pode ser afetada, influenciando 

negativamente (ou mesmo cessando) o crescimento de plantas, além do consumo de 

alimentos contaminados (hortas irrigadas com águas contaminadas ou cultivadas em 

solo contaminado e animais contaminados); etc. (SÁNCHEZ, 2001). Com efeito, 

destaca-se que as conseqüências advindas da contaminação dos solos manifestam-

se, na maioria das vezes, a longo prazo, o que acarreta na elevada exposição – tanto 

temporal como espacial – de pessoas às substâncias tóxicas presentes no solo, 

aumentando a incidência de doenças como câncer etc. 

A presença de áreas contaminadas pode criar dificuldades para o 

desenvolvimento urbano. Como conseqüência do processo de relocalização industrial 

– tendo em vista o tempo de vida útil de um empreendimento industrial, tanto por 

limitações físicas como por razões econômico-financeiras –, muitas antigas áreas 

industriais se transformam em vazios urbanos, perdendo suas funções industriais e 

dificultando sua reincorporação ao tecido urbano porque os solos encontram-se 

contaminados. 

Com o maior rigor no gerenciamento de áreas contaminadas, em decorrência 

da adoção de políticas específicas para este fim, “investidores poderão ficar reticentes 

em relação a projetos de reutilização das mesmas, devido aos riscos de 

responsabilização civil por danos ambientais” (SÁNCHEZ, 2004). Sempre que há 

alguma suspeita quanto à existência de contaminação, torna-se necessário realizar 

investigações de campo para comprovar ou refutar a mesma; além do mais, estes 

trabalhos são, em geral, custosos, podendo representar uma porcentagem 

considerável do valor do terreno. 

A situação descrita no parágrafo anterior foi observada nos países que primeiro 

adotaram políticas de gerenciamento de áreas contaminadas. Nos EUA, por exemplo, 

tais imóveis vazios ou subutilizados receberam a denominação de brownfields, que 
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equivale a “instalações industriais e comerciais abandonadas, vagas e subutilizadas 

cuja reutilização é dificultada por problemas reais ou percebidos de contaminação 

ambiental”12. Conforme ressalta SÁNCHEZ (2004), o termo brownfield13 não deve se 

confundir com o de área contaminada, uma vez que basta haver a percepção (ou a 

possibilidade) de contaminação para que se torne complicada a sua reutilização – 

desde que exista uma política efetiva de gerenciamento de áreas contaminadas. 

A figura esquemática a seguir situa os brownfields no universo de áreas 

ocupadas, de maneira que é possível observar como alguns brownfields constituem 

áreas contaminadas, ao passo que nem toda área contaminada é um brownfield, como 

é o caso de áreas contaminadas localizadas em indústrias ativas (terreno industrial 

contaminado). 

 

 

Figura 2.1: Uma Tipologia de Áreas Degradadas 

Fonte: SÁNCHEZ (2004). 

 

Segundo SÁNCHEZ (2001), os solos contaminados também configuram um 

problema econômico. Inicialmente, deve-se ressaltar que trata-se do resgate de uma 

dívida que representa o passivo ambiental acumulado durante décadas de atividade 

industrial, como decorrência de práticas então consideradas legais ou toleradas14. 

Outro problema econômico, por sua vez, está na desvalorização de propriedades, uma 

conseqüência do passivo gerado. Assim, é preciso responder à seguinte indagação: 

                                                 

12 Definição adotada pelo U.S. Environmental Protection Agency (EPA), órgão de proteção ambiental dos 
EUA, que está disponível em: <http://www.epa.gov/ebtpages/cleabrownfields.html> (acesso em: 13 out. 
2007). 
13 No Brasil, como não há um termo apropriado em língua portuguesa, utiliza-se o vocábulo brownfield, 
diferentemente do que ocorre em países como Grã-Bretanha ou França, onde são usados, 
respectivamente, os termos derelict lands e friches industrielles para expressar a mesma idéia 
(SÁNCHEZ, 2004). 
14  Não se pode esquecer os casos de contaminação relacionados a práticas em desacordo com a 
legislação, como a disposição clandestina de resíduos industriais. 
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quem paga a conta pela contaminação? Ou melhor, quem deve assumir a 

responsabilidade pelo passivo ambiental gerado? 

 

2.1.3  Investigação e Avaliação de Risco das Áreas Contaminadas 

 

A escolha das técnicas de investigação de uma área contaminada é realizada 

em função das características específicas de cada área a ser estudada. Entretanto, 

alguns procedimentos gerais são aplicáveis. 

Inicialmente, são levantados dados existentes sobre a geologia, pedologia, 

hidrogeologia e outros, visando indicar as características do fluxo das águas nas 

zonas não saturada e saturada na área a ser investigada, com o objetivo de definir os 

meios pelos quais os prováveis contaminantes irão se propagar, além de se definir os 

métodos de perfuração e amostragem que poderão ser utilizados para coleta de 

amostras de solo ou água (superficial ou subterrânea). Em seguida, devem ser 

identificadas e determinadas as características dos contaminantes presentes, ou 

provavelmente presentes, na área. A identificação dos contaminantes pode ser 

executada realizando-se, por exemplo, um levantamento histórico da área, utilizando-

se várias fontes de informação, como, por exemplo, registros de matérias-primas e 

resíduos gerados, além da interpretação de fotografias, para localizar as áreas onde 

estes eram manipulados, aplicados ou dispostos (NICHOLSON e SMYTH, 1994, apud 

CETESB/GTZ, 2001). 

Normalmente, com base nos dados obtidos na investigação da área, são 

realizados estudos de avaliação de risco, cujos resultados são aplicados na decisão 

da necessidade de eliminar ou reduzir os riscos impostos pela presença de uma área 

contaminada. No processo de avaliação de risco são identificadas as populações 

potencialmente expostas aos contaminantes presentes na área sob investigação, 

determinadas as concentrações às quais esses indivíduos encontram-se expostos e 

quantificado o risco decorrente dessa exposição, considerando a toxicidade dos 

contaminantes envolvidos. Caso seja constatada a existência de risco, um plano de 

remediação deve ser desenvolvido. 

 

2.1.4  Recuperação e Remediação de Áreas Contaminadas 

 

Deve-se entender por recuperação de uma área contaminada o processo de 

aplicação de medidas corretivas necessárias para isolar, conter, minimizar ou eliminar 

a contaminação, visando à utilização da área para um determinado uso. Esta definição 

considera que o princípio da “aptidão para um determinado uso” é mais viável técnica 
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e economicamente em países onde os recursos são escassos do que o princípio da 

“multifuncionalidade” (restaurar as condições naturais, viabilizando todos os tipos de 

uso de uma área), que vem sendo abandonado pela maioria dos países. Desta forma, 

para recuperar uma área contaminada pode ser feita uma escolha entre dois tipos de 

medidas: as que se destinam à compatibilização ao uso atual ou futuro da área 

contaminada e medidas de remediação. 

As medidas de compatibilização ao uso atual ou futuro da área contaminada 

compreendem a definição de uma utilização (onde a contaminação continuará 

presente na área) que garanta que não existirão vias de transporte de contaminantes 

ou receptores expostos à contaminação. Este tipo de ação pode ser tomado tendo 

como base a avaliação de risco e a conseqüente constatação de que a presença dos 

contaminantes e seu transporte ofereçam, aos bens a proteger, um risco considerado 

baixo, ou seja, cujos efeitos sejam facilmente controlados. 

As medidas de remediação (“aplicação de remédios”) podem ser divididas 

basicamente em dois tipos: medidas de contenção ou isolamento da contaminação e 

medidas para o tratamento dos meios contaminados, visando à eliminação ou redução 

dos níveis de contaminação a níveis aceitáveis ou previamente definidos. Deve-se 

considerar que medidas de contenção e tratamento podem ser adotadas 

conjuntamente. Assim, pode-se considerar que o termo “recuperação” engloba os 

termos “remediação” (contenção e tratamento) e “compatibilização ao uso atual ou 

futuro da área”. 

Conforme USEPA (1998, apud CETESB/GTZ, 2001), três abordagens podem 

ser utilizadas no planejamento da remediação em uma área contaminada: 

-  mudança do uso definido da área para minimizar o risco; 

-  remoção ou destruição dos contaminantes para a eliminação do risco; 

-  redução da concentração dos contaminantes ou contenção destes para 

eliminar ou minimizar risco. 

 

Em geral, a aplicabilidade de um método de remediação depende de vários 

fatores, como, por exemplo, as características do meio contaminado, dos 

contaminantes, objetivos da remediação, localização da área, tempo e recursos 

disponíveis. 

 

2.2  ASPECTOS LEGAIS 

 

As políticas e abordagens de diversos países para lidar com áreas 

contaminadas diferem largamente devido a circunstâncias e fatores locais. 
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Segundo RODRIGUES JR. (2003), a descoberta da dimensão do problema das 

áreas contaminadas e a pressão da sociedade levaram diversos países a 

desenvolverem diferentes respostas para essa problemática; de maneira que tais 

respostas resultaram na elaboração de políticas que objetivam equacionar os 

problemas relacionados às áreas contaminadas, através do uso de seus instrumentos 

de intervenção. 

Assim, pode-se dizer que a maior parte das políticas e dos instrumentos 

relacionados à questão do gerenciamento de áreas contaminadas é de caráter 

predominantemente corretivo, mas poderia envolver também instrumentos de caráter 

preventivo. 

Tais políticas corretivas aplicadas às áreas contaminadas são adotadas pela 

maioria dos países industrializados, como EUA e Alemanha, e se caracterizam pela 

adoção de formas planejadas e sistematizadas de ação, onde são previstas as 

intervenções necessárias e a continuada identificação dos locais potencialmente 

poluídos antes que estes sejam descobertos pela população ou causem danos 

ambientais significativos. 

Os instrumentos mais usados nas políticas corretivas de áreas contaminadas 

são: inventário e cadastro de sítios contaminados; responsabilização jurídica dos 

agentes causadores da contaminação; auditoria e avaliação de sítios; padrões de 

qualidade do solo; regulação e controle do uso do solo; taxas, impostos e incentivos 

econômicos; apoio ao desenvolvimento tecnológico; auxílio à participação pública; 

avaliação de impacto ambiental; e avaliação de risco (SÁNCHEZ, 2001). 

Já as políticas e os instrumentos de caráter preventivo caracterizam-se pela 

adoção de estratégias voltadas para evitar a geração de passivos ambientais ao longo 

da implantação, operação e desativação de empreendimentos industriais. Alguns 

exemplos de instrumentos preventivos seriam: diretrizes governamentais; garantias 

financeiras; normas técnicas; seguro ambiental; e a contabilização ambiental 

(SÁNCHEZ, 2001). 

No caso do Brasil, pode-se dizer que o tema ainda é abordado de maneira 

incipiente, de forma que se verifica uma ausência de legislações específicas, além da 

notável carência tanto de pessoal especializado como de metodologias consistentes 

para o gerenciamento de áreas contaminadas em grande parte dos órgãos estaduais 

de controle ambiental. 

A única exceção fica por conta do estado de São Paulo, que além de possuir 

um sistema de cadastro para áreas contaminadas, é o único estado brasileiro, como 

lembra RODRIGUES JR. (2003), onde existem metodologias de identificação, de 

avaliação, de monitoramento, de projeto e execução de sistemas de remediação e, 
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ainda, de critérios para tomada de decisão quanto ao nível de contaminação ou de 

risco aos bens a proteger. 

 

2.2.1  A Experiência Internacional: O Caso da Alemanha 

 

A experiência alemã no que diz respeito ao tema áreas contaminadas é 

bastante interessante do ponto de vista do gerenciamento do problema. Vale ressaltar 

que a CETESB, por meio de um acordo de cooperação técnica com a GTZ 15 , 

desenvolveu a sua própria metodologia de gerenciamento de sítios contaminados, a 

qual tem uma forte influência dos procedimentos adotados na Alemanha. Neste 

sentido, tendo em vista os avanços obtidos, em termos legais e práticos, optou-se por 

apresentar o caso da Alemanha 16 , apenas como forma de promover uma breve 

contextualização acerca da abordagem do problema em um país desenvolvido que 

apresenta uma experiência bem sucedida na questão.  

Na Alemanha, o marco legal para o gerenciamento de áreas contaminadas é 

estabelecido pela Lei Federal de Proteção do Solo 17  e a Portaria sobre Áreas 

Contaminadas 18 , ambas promulgadas pelo governo federal alemão em 1998 

(GRIMSKI, 2004). 

A Lei Federal de Proteção do Solo criou normas nacionais para a avaliação e 

remediação de terrenos contaminados. Esta lei tem como objetivos proteger o solo 

contra alterações nocivas que provocam danos às suas funções – acarretando em 

desvantagens ou incômodos para a população em geral –, evitar sua contaminação e 

regulamentar a remediação de terrenos abandonados. 

Conforme a referida lei, as áreas contaminadas são entendidas como 

instalações de gerenciamento, tratamento, armazenamento ou disposição de resíduos 

desativadas (depósitos antigos), plantas industriais desativadas ou áreas nas quais 

substâncias que representam risco ao meio ambiente foram usadas ou manejadas 

(áreas industriais abandonadas).  

As referidas lei e portaria, de 1998, também definem critérios para análise de 

risco. São apresentados valores-limite para as concentrações de substâncias tóxicas 

no solo. Estes valores sevem como referência para identificar e avaliar a necessidade 
                                                 

15 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Sociedade Alemã de Cooperação Técnica). 
16Maiores informações sobre a abordagem do tema na Alemanha podem ser encontradas nos seguintes 
sítios: <http://www.bmu.de/english/soil_conservation_contamined_sites/current/aktuell/3874.php> e 
<http://www.umweltbundesamt.de/boden-und-altlasten/altlast/web1/start.htma>. Com relação ao 
panorama dos outros países da Europa Ocidental, vide PROKOP, G. et al (2000) e o sítio 
<http://www.eugris.info/>. Já no que se refere ao caso dos EUA, cuja experiência também é bastante 
relevante, sugere-se consultar o sítio da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA): 
<http://www.epa.gov/ebtpages/cleanup.html>. 
17 Gesetz zum Schutz des Bodens. 
18 Bundes – Bodenschutz - und Altlastenverordnung. 
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de remediação. A responsabilidade pelas operações de descontaminação fica a cargo 

de quem gerou o problema, conforme o princípio do poluidor-pagador. 

A responsabilização, além do poluidor, também recai sobre o proprietário ou 

arrendatário do terreno contaminado. Caso o dono do terreno não tenha contribuído 

para a poluição do terreno, ou não tenha sido informado sobre a mesma por ocasião 

de sua compra, a lei limita a sua responsabilidade, de maneira que arcará somente 

com os custos de remediação apenas até o valor máximo de mercado da área. 

Na figura 2.2 são apresentados, de maneira esquemática, os procedimentos a 

serem adotados para o gerenciamento de áreas contaminadas na Alemanha. Tanto as 

obrigações como a abordagem metodológica para combater e reparar o problema são 

definidas na Lei Federal de Proteção do Solo e na Portaria sobre Proteção do Solo e 

Áreas Contaminadas. Conforme estes dispositivos legais, a investigação deve ser feita 

em etapas, de forma a garantir uma avaliação com boa relação custo-benefício e que 

permita a comparação entre as áreas. 

Inicialmente, procede-se uma investigação histórica da área considerada com 

suspeita de contaminação, através de coleta de dados sobre as atividades industriais 

desenvolvidas no local, as tecnologias utilizadas e os resíduos gerados. Tais 

informações podem ser obtidas desde análises documentais até entrevistas com as 

pessoas que atualmente vivem no local. Este processo investigativo inicial utiliza como 

base os denominados valores de investigação, que, quando ultrapassados, servem 

para indicar se há ou não suspeita concreta de contaminação. Logo, havendo razões 

para suspeitar de contaminação, passa-se à etapa de investigação exploratória. 

A utilização dos valores de investigação é importante na medida em que os 

mesmos auxiliam as autoridades competentes a lidarem com o excessivo número de 

áreas suspeitas de contaminação em território alemão, que atualmente ultrapassa 360 

mil sítios 19 . Quando os valores de investigação são ultrapassados, novas 

investigações tornam-se necessárias para determinar se há alguma alteração nociva 

no solo ou se há contaminação. Evidentemente, os valores de investigação estão 

relacionados aos diversos usos possíveis do solo: áreas residenciais, parques e locais 

de recreação e lazer, áreas industriais, áreas comerciais, áreas agrícolas etc. 

A partir da confirmação da suspeita de contaminação pela investigação 

exploratória, é preciso iniciar uma investigação mais detalhada. Esta, portanto, servirá 

de base para a elaboração de uma proposta de remediação, a qual deverá contemplar 

as melhores alternativas tecnológicas para cada caso específico bem como a 

                                                 

19 Dados referentes ao ano de 2001, apresentados de forma mais detalhada no seguinte sítio: 
<http://www.umweltbundesamt.de/boden-und-altlasten/altlast/web1/englisch/1_6.htm>. Acesso em: 06 
nov.2007. 
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determinação de valores-alvo da remediação. Vale destacar que a implementação de 

programas de monitoramento se faz necessária para assegurar o alcance de bons 

resultados na operação de descontaminação. 

A Lei de Proteção do Solo define três opções para eliminação de riscos 

associados à contaminação: 

- Medidas de descontaminação, eliminação ou redução da fonte de 

contaminação; 

- Medidas de proteção/contenção visando à prevenção/redução da 

propagação e disseminação de contaminantes; 

- Outras medidas que previnem ou reduzem os riscos, desvantagens ou 

incômodos substanciais para pessoas ou público em geral, 

especialmente restrições de uso (nos casos em que as medidas não 

forem apropriadas em termos de custos e tempo). 

 



 

 21 

Figura 2.2: Fluxograma da Gestão de Áreas Contaminadas na Alemanha.20 

                                                 

20  Disponível em: <http://www.umweltbundesamt.de/boden-und-altlasten/altlast/web1/englisch/1_1.htm>. 
Acesso em: 17 nov. 2007. 
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2.2.2  Legislação Nacional 

 

Apesar de sua vasta legislação ambiental, o Brasil ainda não possui uma 

legislação federal específica sobre o gerenciamento das áreas contaminadas. 

Situação semelhante ocorre nos estados brasileiros, que também não dispõem de 

dispositivos legais que tratem especificamente da temática em questão. No entanto, é 

preciso destacar que, de maneira geral, algumas leis apresentam instrumentos 

capazes de auxiliar no processo de gerenciamento de sítios contaminados. Entre eles, 

é possível mencionar: a obrigatoriedade da recuperação de áreas degradadas – uma 

vez que estas também incluem o caso das áreas contaminadas – imposta aos 

poluidores identificados, conforme a Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio 

Ambiente); a aplicação de sanções penais e administrativas para os responsáveis pela 

contaminação do solo (uma forma de atividade lesiva ao meio ambiente) que tem 

respaldo na Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais); a Ação Civil Pública, que é 

disciplinada pela Lei nº 7.347/85, e que pode ser utilizada como um mecanismo de 

responsabilização pelo Ministério Público, caso se comprove a responsabilidade pela 

poluição no solo e na água subterrânea; etc. 

A seguir, são apresentados os dispositivos legais brasileiros, em nível federal, 

que podem ser relacionados ao gerenciamento de áreas contaminadas, bem como 

suas principais características referentes à temática em estudo21: 

 

a) Constituição Federal – Capítulo VI do Meio Ambiente 

− Institui a sadia qualidade de vida como principal bem ambiental a ser 

contemplado e assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado a todos; 

− Estabelece o princípio do poluidor-pagador para os que geram risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

− Estabelece a obrigação pela reparação de danos causados 

independentemente de sanções administrativas e penais. 

 

b) Lei nº 6.938, de 31/08/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada 

pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/1990 

− Define e estabelece os bens a proteger; 

− Entre seus objetivos, destaca a recuperação de áreas degradadas, que é 

imposta ao poluidor, juntamente com a responsabilidade de indenização 

                                                 

21  Os dispositivos legais, em nível federal, aqui mencionados podem ser consultados no seguinte 
endereço eletrônico: <http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/>. 
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pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente 

da existência de culpa; 

− Institui e estabelece as competências dos órgãos do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), a Política Nacional do Meio Ambiente e seus 

instrumentos de gestão; 

− Legitima o Ministério Público, tanto da União quanto dos Estados, a propor 

ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio 

ambiente. 

 

c) Lei nº 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano 

− Define as competências do Estado e do Município quanto ao parcelamento 

do solo; 

− Proíbe o parcelamento do solo em áreas que foram aterradas com material 

nocivo à saúde pública ou com poluição que impossibilite condições 

sanitárias suportáveis, a menos que haja o saneamento da mesma; 

− Faz a interface entre áreas contaminadas e desenvolvimento urbano; 

− Regulamenta o recebimento comprovado de intimações e notificações que 

podem ser usadas para notificar o proprietário de uma determinada área se 

a mesma está contaminada ou com suspeita de contaminação, bem como 

as respectivas conseqüências relacionadas à responsabilidade de 

remediação. 

 

d) Lei nº 9.605, de 17/02/1998 – Lei de Crimes Ambientais 

− Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. As seguintes situações previstas nesta 

lei podem estar relacionadas com áreas contaminadas: 

 

Capítulo V – (...) Seção III – Da Poluição e Outros Crimes Ambientais 
(...) 
Art. 54: Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou 
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora: 

(...) 
§ 2: Se o crime: 

I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a 
ocupação humana; 
(...) 
V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos 
ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, e 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 
regulamentos; 
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(...) 
Art. 56: Produzir, processar, embalar, importar, exportar, 
comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em 
depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou 
nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo 
com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus 
regulamentos (...). 

 

e) Lei nº 7.347, de 24/07/1985 

− Disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao 

meio ambiente que pode ser usada por qualquer cidadão comum ou pelo 

Ministério Público para obrigar o poluidor a indenizar ou recuperar os 

referidos impactos ambientais decorrentes da área contaminada. 

 

f) Lei nº 9.433, de 1997 

− Visa assegurar a disponibilidade e a qualidade da água em padrões 

adequados ao seu uso e promover a integração da gestão ambiental à 

gestão dos recursos hídricos através do gerenciamento de bacias 

hidrográficas. 

 

É necessário ressaltar que no Brasil não há uma abordagem sistematizada que 

vise a um gerenciamento integrado de áreas contaminadas, disponibilizando 

instrumentos específicos para intervir quando necessário. Especificamente com 

relação ao descomissionamento de atividades potencialmente poluidoras, nenhum 

dispositivo legal nacional aborda este aspecto. 

No entanto, com o intuito de elaborar uma política nacional de gerenciamento 

integrado de áreas contaminadas, está em atividade um grupo de trabalho no 

CONAMA para discutir as diretrizes e procedimentos para o gerenciamento de áreas 

contaminadas. Atualmente, o referido grupo está empenhado no estabelecimento de 

critérios e valores orientadores referentes à presença de substâncias químicas para a 

proteção da qualidade do solo22. 

 

2.2.3  Legislação do Rio de Janeiro23 

 

Juntamente com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a Política 

Estadual de Meio Ambiente, os dispositivos legais apresentados a seguir constituem-

se no arcabouço legal de políticas e instrumentos de gestão ambiental passíveis de 
                                                 

22  Para maiores informações a respeito da discussão que está sendo desenvolvida no âmbito do 
CONAMA, acessar: <http://www.mma.gov.br/port/conama/reunalt.cfm?cod_reuniao=975>. 
23 Os dispositivos legais dos estado do Rio de Janeiro podem ser consultados no seguinte endereço 
eletrônico: <http://www.feema.rj.gov.br/legislacao.asp>. 
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utilização pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) no que 

se refere ao controle das atividades potencialmente poluidoras, sobretudo nas 

questões relacionadas à contaminação do solo: 

 

a) Decreto-Lei nº 30, de 24/03/1975 

− Institui a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), 

como órgão técnico e executor da Política Estadual de Controle Ambiental, e 

a Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA), como órgão normativo, 

exercendo o poder de polícia. 

 

b) Decreto-lei nº 134, de 06/06/1975 

− Dispõe sobre a prevenção da Poluição do Meio Ambiente no Estado do Rio 

de Janeiro e dá outras providências. 

 

c) Decreto nº 1.633, de 03/08/1977 

− Regulamenta, em parte, o Decreto-Lei nº 134, de 06/06/1975, e institui o 

Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. 

 

d) Decreto nº 8.974, de 15/05/1986 

− Regulamenta a aplicação das penalidades de interdição ou multas previstas 

no Decreto nº 134, de 06/06/1975, quando as pessoas físicas ou jurídicas 

causarem a poluição das águas, do ar ou do solo, conforme definida no 

Decreto nº 134, de 06/06/1975, deixarem de observar as disposições do 

Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP), a critério da 

Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) ou da Fundação Estadual 

de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA). 

 

e) Lei nº 2.803, de 07/10/1997 

− Veda a utilização e a instalação subterrânea de depósitos e tubulações 

metálicas, para armazenamento ou transporte de combustíveis ou 

substâncias perigosas, sem proteção contra a corrosão. 

 

f) Lei nº 3.239, de 02/08/1999 

− Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esta Lei contempla em seu escopo, a 

proteção e a manutenção da qualidade, regime e disponibilidade da água 

subterrânea no território do Estado do Rio de Janeiro. 



 

 26 

 

g) Diretriz FEEMA – DZ 056 

− Estabelece a realização anual de auditoria de conformidade legal para as 

atividades potencialmente poluidoras. 

 

h) Diretriz FEEMA – DZ 1.841R.0 aprovado pela Deliberação CECA/CN nº 4.138 de 

12/03/2002 

− Diretriz para o licenciamento ambiental e para autorização do encerramento 

das atividades de postos de serviço que disponham de sistemas de 

armazenamento e acondicionamento de combustíveis, graxas, lubrificantes e 

seus respectivos resíduos. Estabelece a legislação de apoio, a abrangência, 

os documentos de referência, as definições e as diretrizes gerais para o 

licenciamento ambiental e o encerramento dos empreendimentos por ela 

abrangidos. 

 

i) Instrução Técnica – IT 1.842R.0 aprovado pela Deliberação CECA/CN nº 4.139 de 

12/03/2002 

− Estabelece a documentação que deverá ser apresentada à FEEMA para o 

requerimento das licenças ambientais e para obtenção da autorização para 

encerramento de postos de serviço, em terra ou flutuantes, que disponham 

de quaisquer tipos de sistemas de acondicionamento ou armazenamento de 

combustíveis, graxas, lubrificantes e seus respectivos resíduos. 

 

Com base nos dispositivos legais mencionados, constata-se que o problema 

das áreas contaminadas não é tratado de maneira sistematizada no estado do Rio de 

Janeiro. No entanto, como ressalta RODRIGUES JR. (2003), em relação à 

contaminação do solo no Rio de Janeiro, os casos relacionados aos postos de 

serviços de abastecimento de combustíveis são os melhores gerenciados. Até porque 

existem normas estaduais específicas de caráter corretivo e preventivo, além da Lei nº 

2.938/97, que contemplam desde a instalação até o encerramento deste tipo de 

atividade, exercendo o controle ambiental do ciclo de vida do empreendimento. Como 

exemplo, podem ser citadas: a Diretriz FEEMA DZ-1.841R.0, que trata do 

licenciamento ambiental e da autorização de encerramento das atividades de postos 

de abastecimento de serviço; a Instrução Técnica IT-1842R.0, que trata da 

documentação necessária para a obtenção da licença e do termo de encerramento 

determinado pela DZ-1.841R.0 (RODRIGUES JR., 2003). 
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RODRIGUES JR. (2003) também destaca a utilização de Termos de 

Ajustamento de Conduta (TACs), entre órgão ambiental e empresas, como uma 

iniciativa que tem dado bons resultados no estado do Rio de Janeiro no que se refere 

ao gerenciamento de áreas contaminadas, pois o referido instrumento pode ser 

utilizado para obrigar as atividades com elevado potencial de contaminação a 

realizarem diagnósticos e recuperação de áreas contaminadas. Este instrumento 

surgiu com a medida provisória nº 1.949-24/00, relacionada à Lei nº 9.605/98, e tem 

como finalidade permitir a adequação das empresas às exigências legais 

(SCHEEFFER, 2001). 

 

2.3  ASPECTOS GERENCIAIS 

 

Com a descoberta da dimensão do problema das áreas contaminadas, e 

juntamente com a pressão da sociedade, foram desenvolvidas diversas respostas 

como forma de minimizar os danos gerados, sobretudo nos países desenvolvidos. 

Porém, ainda assim, verifica-se que em vários países predomina o desconhecimento 

(ou descaso) com relação ao problema, que quase sempre se manifesta com 

conseqüências danosas para a saúde pública ou dos ecossistemas. 

As respostas governamentais dadas ao problema de contaminação do solo se 

consolidaram sob a forma de políticas públicas, as quais desenvolveram instrumentos 

de intervenção. A maioria destes são de cunho predominantemente corretivo, mas 

alguns possuem elementos de caráter preventivo. A tabela abaixo apresenta uma 

classificação das estratégias adotadas como resposta, conforme propõe SÁNCHEZ 

(2001).
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ABORDAGEM DOMINANTE CARACTERÍSTICAS 

Negligência 
− Não fazer nada, esperar que o problema se 

manifeste ou não seja descoberto. 

Reativa − Ação desarticulada e resposta caso a caso. 

Corretiva 

− Adoção, de forma planejada e sistemática, de 

medidas visando remediar um problema, após 

identificação e diagnóstico; 

− Estudo e eventual recuperação quando há 

mudança no uso do solo. 

Preventiva 

− Planejar o fechamento de empreendimentos em 

atividade que possam causar contaminação do 

solo; 

− Adoção de instrumentos que garantam a 

desativação adequada (por exemplo, garantias 

financeiras). 

Proativa 
− Planejamento e gestão ambiental de todas as 

etapas do ciclo de vida de um empreendimento. 

Tabela 2.1: Abordagens Adotadas Face à Questão dos Sítios Contaminados 

Fonte: SÁNCHEZ (2001). 

 

Quanto às abordagens mencionadas na tabela 2.1, baseado em SÁNCHEZ 

(2001), vale ressaltar alguns comentários. Por exemplo, a abordagem negligente 

constitui-se como uma das mais difundidas no que tange a problemas de 

contaminação do solo, sobretudo nos chamados países em desenvolvimento. A 

negligência é característica de jurisdições onde ainda não há um reconhecimento 

público da contaminação, tendo como conseqüência um acúmulo de problemas que 

aparecem de forma drástica. 

A abordagem reativa é caracterizada pela falta de ações até o momento que o 

problema se torna muito evidente. A partir de então, geralmente devido à pressão 

exercida pela sociedade, o poder público toma alguma atitude. As autoridades 

governamentais não sabem como proceder em casos assim, de maneira que verifica-

se um total despreparo por parte dos funcionários no trato do novo problema, o que 

acarreta em ações desarticuladas, muitas vezes contraditórias, e sempre com um 

horizonte de curto prazo. Diferentemente da abordagem negligente, agora o problema 

é reconhecido pelos atores sociais envolvidos. No entanto, em função das ações 

descoordenadas, raramente se chega a algum lugar. 
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As estratégias que compõem a abordagem corretiva consistem naquelas que 

visam solucionar o problema após a identificação e o diagnóstico do mesmo. Assim, 

além do reconhecimento do problema, é necessária a sua caracterização de forma 

clara e compreensível às partes interessadas. As políticas corretivas, em 

contraposição às reativas, são pautadas por ações necessariamente planejadas e 

sistematizadas, que buscam prever as intervenções necessárias e até mesmo 

identificar locais potencialmente poluídos antes que os mesmos sejam descobertos 

pela população ou causem danos ambientais significativos. É importante destacar que 

as políticas corretivas se fazem necessárias pelo simples fato de haver um elevado 

números de sítios contaminados. Mesmo que sejam adotadas estratégias preventivas, 

para evitar a ocorrência de tais problemas no futuro, ainda é preciso consertar os erros 

do passado. 

A abordagem preventiva tem como pressuposto a eliminação dos passivos 

ambientais por ocasião da desativação do empreendimento industrial, evitando, 

portanto, o surgimento de problemas relacionados à contaminação do solo quando do 

fechamento de atividades atualmente existentes. Espera-se, desta forma, que o 

passivo ambiental que porventura venha a ser desenvolvido a partir da implantação ou 

do funcionamento de determinado empreendimento seja nulo por ocasião de sua 

desativação. 

As iniciativas proativas têm como finalidade evitar o acúmulo de passivos 

ambientais ao longo da operação de um empreendimento industrial, minimizando os 

impactos ambientais durante todo o ciclo de vida de uma instalação24. SÁNCHEZ 

(2001, p. 159) ressalta que esta nova abordagem “pressupõe uma visão radicalmente 

nova de um empreendimento industrial, que passa a ser encarado como uma forma 

temporária de uso do solo, que pode ser reversível e dar lugar a novos usos depois de 

encerrada a atividade”. Assim, ao considerar uma instalação industrial do ponto de 

vista de ciclo de vida, inclui-se o planejamento de seu eventual fechamento, de forma 

que o alcance das ações empreendidas torna-se mais amplo que o das ações 

preventivas. 

Evidentemente, no que tange à gestão de áreas contaminadas, é possível 

observar um processo em constante evolução por parte dos países que mais 

avançaram no tratamento deste tema. Desta forma, verifica-se a adoção de posturas 

negligentes e reativas no início, passando pela implementação de políticas corretivas e 

preventivas, sobretudo em alguns segmentos industriais cujo potencial de 

                                                 

24 No âmbito da gestão ambiental, o ciclo de vida de um empreendimento deve ser entendido como os 
“aspectos ambientais de um bem ou serviço em todos os seus estágios, desde a origem dos recursos no 
meio ambiente até a disposição final dos resíduos de materiais e energia após o uso” (BARBIERI, 2006, 
p. 146). 
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contaminação do solo é bastante elevado. Todavia, ainda resta a concretização efetiva 

de iniciativas proativas, tão necessárias e urgentes nos dias atuais. 

 

2.3.1  Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

 

Fica evidente que uma atuação efetiva neste assunto requer uma integração 

em nível político, jurídico e institucional. Um mecanismo que compreende essas três 

esferas para uma atuação institucional eficaz e eficiente, conforme o manual da 

CETESB/GTZ (2001), é o Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC), podendo 

ser definido como: 

 

atuação interdisciplinar, interinstitucional e integral dos órgãos 
competentes no trato do problema ambiental gerado pelas áreas 
contaminadas, inclusive dos procedimentos institucionais e técnicos, 
o quadro normativo-legal e o sistema financeiro. 

 

O gerenciamento de áreas contaminadas (ACs) visa minimizar os riscos a que 

estão sujeitos a população e o meio ambiente, em virtude da existência das mesmas, 

por meio de um conjunto de medidas que assegurem o conhecimento das 

características dessas áreas e dos impactos por elas causados, proporcionando os 

instrumentos necessários à tomada de decisão quanto às formas de intervenção mais 

adequadas. 

Desta forma, CETESB/GTZ (2001) definiu dois processos que constituem a 

base do gerenciamento de ACs denominados: processo de identificação e processo 

de recuperação. 

O processo de identificação de áreas contaminadas tem como objetivo principal 

a localização das áreas contaminadas, sendo constituído por quatro etapas: 

- definição da região de interesse; 

- identificação de áreas potencialmente contaminadas; 

- avaliação preliminar; 

- investigação confirmatória. 

 

O processo de recuperação de áreas contaminadas tem como objetivo principal 

a adoção de medidas corretivas nessas áreas que possibilitem recuperá-las para um 

uso compatível com as metas estabelecidas a serem atingidas após a intervenção, 

adotando-se dessa forma o princípio da “aptidão para o uso”. Esse processo é 

constituído por seis etapas: 

- investigação detalhada; 
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- avaliação de risco; 

- investigação para remediação; 

- projeto de remediação; 

- remediação; 

- monitoramento. 

 

Durante a execução das etapas do gerenciamento de ACs, em função do nível 

de informação referente a cada uma das áreas em estudo, as mesmas podem ser 

classificadas como áreas potencialmente contaminadas (APs), áreas suspeitas de 

contaminação (ASs) e áreas contaminadas (ACs). 

As áreas potencialmente contaminadas são aquelas onde estão sendo ou 

foram desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras, isto é, onde ocorre ou 

ocorreu o manejo de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e 

toxicológicas podem causar danos ou riscos aos bens a proteger. 

As áreas suspeitas de contaminação são aquelas nas quais, durante a 

realização da etapa de avaliação preliminar, foram observadas falhas no projeto, 

problemas na forma de construção, manutenção ou operação do empreendimento, 

indícios ou constatação de vazamentos e outros. Essas constatações induzem a 

suspeitar da presença de contaminação no solo e nas águas subterrâneas ou em 

outros compartimentos do meio ambiente. 

Uma área contaminada, conforme definição apresentada anteriormente, pode 

ser definida resumidamente como a área ou terreno onde há comprovadamente 

contaminação, confirmada por análises, que pode determinar danos ou riscos aos 

bens a proteger localizados na própria área ou em seus arredores. 

O gerenciamento de ACs pode ser conduzido por um órgão federal, estadual, 

municipal ou até mesmo privado que possua a atribuição de controlar os problemas 

ambientais na região de interesse. Tal órgão deve se responsabilizar pela execução 

das etapas do processo de identificação de áreas contaminadas e pela fiscalização da 

execução das etapas do processo de recuperação, que caberá, normalmente, ao 

responsável pela contaminação, de acordo com o princípio do “poluidor-pagador”. Tal 

princípio reconhece que o poluidor deve pagar por qualquer dano ambiental ocorrido, 

cabendo ainda ao responsável arcar com a compensação de tal dano. 

 

2.3.2  Etapas de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

 

Com base na metodologia desenvolvida por CETESB/GTZ (2001), são 

apresentadas as etapas constituintes de um processo sistematizado de gerenciamento 
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de áreas contaminadas, o qual vem sendo adotado – e com relativo sucesso – pelo 

órgão ambiental do estado de São Paulo, a CETESB. 

 

a) Definição da Região de Interesse 

Nesta etapa, que marca o início do gerenciamento de ACs, são definidos os 

limites da região a ser abrangida pelo gerenciamento e estabelecidos os objetivos 

principais a serem alcançados por este, considerando os principais bens a proteger. 

Definida a região de interesse, devem ser identificados os bens a proteger, pois 

são os principais elementos a serem considerados na avaliação dos riscos, 

decorrentes da existência das áreas contaminadas. 

O solo e a água subterrânea são meios prioritários a serem considerados no 

gerenciamento de ACs, pois, além de constituírem bens a proteger de extrema 

importância, normalmente são as principais vias de propagação de contaminantes 

para outros bens a proteger. Dessa forma, na definição dos objetivos do 

gerenciamento de ACs em uma determinada região de interesse, a proteção da 

qualidade do solo e das águas subterrâneas deve ser prioritária. 

Para a definição da região de interesse, torna-se necessário o levantamento 

das bases para a determinação dos seus limites e o posicionamento dos bens a 

proteger no seu interior. Tal levantamento deve ser feito com a utilização de mapas, 

normalmente, em escala regional. 

 

b) Identificação de Áreas Potencialmente Contaminadas 

Nessa etapa, são identificadas as áreas existentes na região de interesse onde 

são manipuladas ou foram manipuladas substâncias, cujas características físico-

químicas, biológicas e toxicológicas possam causar danos aos bens a proteger, caso 

estas entrem em contato com os mesmos. 

A identificação das APs deve ser realizada a partir da coleta dos dados 

necessários, através de técnicas de levantamento de dados existentes, de 

investigações, utilizando-se fotografias aéreas, e do recebimento e atendimento de 

denúncias ou reclamações. 

Os dados coletados devem ser tratados e apresentados em base cartográfica 

com escala apropriada. Estes resultados serão utilizados, posteriormente, como base 

para a execução das etapas subseqüentes. As áreas identificadas nessa etapa entram 

no Cadastro de Áreas Contaminadas, recebendo a classificação AP. 
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c) Avaliação Preliminar 

A execução da etapa de avaliação preliminar consiste basicamente na 

elaboração de um diagnóstico inicial das áreas potencialmente contaminadas, 

identificadas na etapa anterior, o que será possível realizando-se um levantamento de 

informações existentes e de informações coletadas em inspeções de reconhecimento 

em cada uma dessas áreas. 

Os resultados obtidos nessa etapa possibilitam estabelecer uma classificação 

das áreas anteriormente identificadas como APs, com base em dados existentes e 

observações realizadas durante inspeções às mesmas. Como resultado da avaliação 

dessas informações, as áreas poderão ser classificadas como ASs, ACs ou mesmo 

permanecerem como APs. 

Esse levantamento de informações deve ser orientado pela Ficha Cadastral de 

Áreas Contaminadas, que constitui-se no elemento central do procedimento de 

classificação de áreas. A classificação das áreas deve ser realizada de acordo com 

procedimentos previamente estabelecidos e divulgados. 

As informações existentes para a área a ser avaliada devem ser identificadas e 

reunidas, o que pode ser feito seguindo dois procedimentos básicos: 

- a elaboração de um levantamento histórico das atividades 

desenvolvidas ou em desenvolvimento na área; 

- o levantamento de dados sobre o meio físico. 

 

Os dados obtidos devem ser interpretados, visando formular hipóteses sobre 

as características da fonte de contaminação, as prováveis vias de transporte dos 

contaminantes (meios onde pode se propagar), a distribuição espacial da 

contaminação e os prováveis receptores ou bens a proteger atingidos. Dessa forma, 

estabelece-se um modelo conceitual inicial da área, que poderá ser utilizado como 

base para o planejamento das etapas de investigação confirmatória e detalhada. 

 

d) Investigação Confirmatória 

A etapa de investigação confirmatória encerra o processo de identificação de 

áreas contaminadas e tem como objetivo principal confirmar ou não a existência de 

contaminação nas áreas suspeitas, identificadas na etapa de avaliação preliminar. 

Os resultados obtidos na etapa de investigação confirmatória são importantes 

para subsidiar as ações do órgão gerenciador ou órgão de controle ambiental na 

definição do responsável pela contaminação e dos trabalhos necessários para a 

solução do problema. 
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A definição de uma área contaminada ou a comprovação da contaminação 

ocorrerá pela realização de análises específicas, tomando-se como base o 

conhecimento adquirido sobre a área nas etapas anteriores e utilizando-se diferentes 

técnicas de investigação, isolada ou conjuntamente, cuja seleção depende das 

características específicas de cada área em estudo. 

O processo de confirmação da contaminação se dá, basicamente, pela tomada 

de amostras de solo ou água subterrânea para análises químicas. O número de 

amostras coletadas deve ser reduzido, porém suficiente para comprovar a 

contaminação. 

Para locar esses pontos e definir a profundidade de investigação, toma-se 

como base o conhecimento adquirido sobre a área na etapa anterior (avaliação 

preliminar), onde foi definido o modelo conceitual inicial da área. 

Em seguida, deve ser feita a interpretação dos resultados das análises 

realizadas nas amostras coletadas pela comparação dos valores de concentração 

obtidos com os valores de concentração estabelecidos em listas de padrões, definidas 

pelo órgão responsável pelo gerenciamento de ACs. 

As ASs avaliadas na etapa de investigação confirmatória podem receber nova 

classificação, em função dos resultados obtidos, podendo ser identificadas como ACs, 

ASs, APs ou serem excluídas do cadastro. Aquelas classificadas como ACs deverão 

ser incluídas no processo de recuperação de ACs, enquanto aquelas identificadas 

como APs deverão permanecer no cadastro aguardando novas informações ou nova 

priorização. 

Após a realização da etapa de investigação confirmatória, a Ficha Cadastral de 

Áreas Contaminadas deverá ser atualizada, assim como o Cadastro de ACs, em 

função da nova classificação da área em questão. 

 

e) Investigação Detalhada 

A etapa de investigação detalhada é a primeira do processo de recuperação de 

áreas contaminadas. Dentro desse processo, a etapa de investigação detalhada é de 

fundamental importância para subsidiar a execução da etapa seguinte de avaliação de 

riscos e, conseqüentemente, para a definição das intervenções necessárias na área 

contaminada. 

A metodologia utilizada para execução da etapa de investigação detalhada é 

semelhante à utilizada para a execução da etapa de investigação confirmatória; 

entretanto, os objetivos são diferentes. 

Enquanto na etapa de investigação confirmatória o objetivo principal é 

confirmar a presença de contaminação na área suspeita, na etapa de investigação 
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detalhada o objetivo principal é quantificar a contaminação, isto é, avaliar 

detalhadamente as características da fonte de contaminação e dos meios afetados, 

determinando-se as dimensões das áreas ou volumes afetados, os tipos de 

contaminantes presentes e suas concentrações. Da mesma forma, devem ser 

definidas as características da pluma de contaminação, como seus limites e sua taxa 

de propagação. 

 

f) Avaliação de Risco 

O objetivo principal da etapa de avaliação do risco é a quantificação dos riscos 

gerados pelas áreas contaminadas aos bens a proteger, como a saúde da população 

e os ecossistemas, para edificações, instalações de infra-estrutura urbana, produção 

agrícola e outros. Essa quantificação é baseada em princípios de toxicologia, química 

e no conhecimento sobre o comportamento e transporte dos contaminantes. 

Os resultados obtidos na etapa de avaliação de risco são úteis para: determinar 

a necessidade de remediação em função do uso atual ou proposto da área; embasar o 

estabelecimento de níveis de remediação aceitáveis para a condição de uso e 

ocupação do solo no local e imediações; e embasar a seleção das técnicas de 

remediação a serem empregadas. 

As seguintes etapas devem ser consideradas na avaliação dos riscos: 

- identificação e quantificação dos principais contaminantes nos diversos 

meios; 

- identificação da população potencialmente atingida pela contaminação; 

- identificação das principais vias de exposição e determinação das 

concentrações de ingresso dos contaminantes; 

- avaliação do risco através da comparação das concentrações de 

ingresso com dados toxicológicos existentes. 

 

Os resultados da avaliação de risco podem subsidiar a tomada de decisão 

quanto às ações a serem implementadas, de modo a promover a recuperação da área 

para um uso definido. Em alguns casos, tais ações podem restringir-se à 

compatibilização do uso do solo com o nível de contaminação apresentado, não 

havendo, neste caso, necessidade de realização das etapas posteriores. 

 

g) Investigação para Remediação 

O objetivo da etapa de investigação para remediação é selecionar, dentre as 

várias opções de técnicas existentes, aquelas, ou a combinação destas, que são 

possíveis, apropriadas e legalmente permissíveis para o caso considerado. 
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Para a realização dessa etapa, devem ser desenvolvidos os seguintes 

trabalhos: 

- levantamento das técnicas de remediação; 

- elaboração do plano de investigação; 

- execução de ensaios piloto em campo e em laboratório; 

- realização de monitoramento e modelagem matemática; 

- interpretação dos resultados; 

- definição das técnicas de remediação. 

 

h) Projeto de Remediação 

O projeto de remediação deve ser confeccionado, para ser utilizado como a 

base técnica para o órgão gerenciador ou órgão de controle ambiental avaliar a 

possibilidade de autorizar ou não a implantação e operação dos sistemas de 

remediação propostos. 

Dessa forma, o projeto de remediação deverá conter todas as informações 

sobre a área contaminada, levantadas nas etapas anteriores do gerenciamento. 

Além disso, o projeto de remediação deverá conter planos detalhados de 

segurança dos trabalhadores e vizinhança; plano detalhado de implantação e 

operação do sistema de remediação, contendo procedimentos, cronogramas 

detalhados e o plano de monitoramento da eficiência do sistema, com os pontos de 

coleta de dados definidos; parâmetros a serem analisados; freqüência de amostragem; 

e os limites ou padrões definidos como objetivos a serem atingidos pela remediação 

para interpretação dos resultados. 

A aprovação do projeto de remediação pelo órgão gerenciador deverá levar em 

conta a qualidade dos trabalhos técnicos realizados e os requerimentos legais 

existentes, assim como a opinião de outras partes interessadas, como a população 

local, os responsáveis pela execução da remediação e outros. 

 

i) Remediação de ACs 

A remediação de ACs consiste na implementação de medidas que resultem no 

saneamento da área contaminada ou na contenção e isolamento dos contaminantes, 

de modo a atingir os objetivos aprovados a partir do projeto de remediação. 

Os trabalhos de remediação das áreas contaminadas devem ser 

continuamente avaliados de modo a verificar a real eficiência das medidas 

implementadas, assim como dos possíveis impactos causados aos bens a proteger 

pelas ações de remediação. 
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O encerramento dessa etapa se dará, após aprovação do órgão de controle 

ambiental, quando os níveis definidos no projeto de remediação forem atingidos. 

 

j) Monitoramento 

É importante ressaltar que durante as ações de remediação, a área deverá 

permanecer sob contínuo monitoramento, por período de tempo a ser definido pelo 

órgão de controle ambiental. 

Os resultados do monitoramento serão utilizados para verificar a eficiência da 

remediação, propiciando observar se os objetivos desta estão sendo atingidos ou não. 

A partir dos resultados obtidos nesse monitoramento, será possível realizar 

uma nova etapa de classificação, na qual a área poderá ser classificada como AP, 

caso a contaminação tenha sido removida e continue existindo uma atividade 

potencialmente contaminadora na área. Uma área poderá ser classificada ou 

permanecer como AC, caso continue existindo contaminação na área, embora os 

riscos aos bens a proteger tenham sido eliminados ou minimizados pela aplicação das 

técnicas de remediação. Uma área poderá ser excluída do Cadastro de ACs, caso a 

contaminação seja removida e não exista uma atividade potencialmente 

contaminadora na área. 

A figura a seguir sintetiza, na forma de um fluxograma, as etapas necessárias 

para se efetuar o gerenciamento de ACs. 

 

Após esta discussão acerca dos problemas associados às áreas 

contaminadas, levando em consideração, principalmente, os aspectos relacionados ao 

processo de gestão ambiental das mesmas, passa-se ao capítulo 3, no qual será 

analisada a ocorrência de conflitos sociais correlatos. 
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Figura 2.3: Fluxograma das Etapas do Gerenciamento de ACs 

Fonte: CETESB/GTZ (2001). 
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3  CONFLITOS AMBIENTAIS E ÁREAS CONTAMINADAS 

 

Não é muito rara a ocorrência de conflitos ambientais em casos que envolvem 

áreas contaminadas, até porque ainda são muitas as deficiências legais e técnicas 

existentes no gerenciamento destas áreas – sobretudo em países em 

desenvolvimento como o Brasil –, o que dificulta o reconhecimento público imediato da 

contaminação.  

Tal dificuldade decorre da complexa relação causal entre dano e qualidade 

ambiental, de maneira que torna-se necessário realizar investigações aprofundadas, 

cujo entendimento fica restrito apenas a determinados grupos especializados 

(SÁNCHEZ, 2001). Desta forma, a atribuição de responsabilidade pela contaminação 

fica dificultada – podendo levar anos, ou mesmo décadas –, ao passo que os efeitos 

negativos resultantes (casos de doenças graves, como câncer, por exemplo) recaem 

principalmente sobre grupos sociais mais vulneráveis, como, por exemplo: os 

moradores das áreas ao redor do sítio contaminado, os antigos trabalhadores que 

manipulavam indevidamente o material contaminado no local etc. 

Na medida em que os grupos sociais afetados percebem a contaminação como 

um problema de caráter público, e passam a se mobilizar em prol de reparações pelos 

danos sofridos – ganhando, então, notoriedade pública – o conflito se inicia. 

Entretanto, alguns fatores constituem-se como barreiras, dificultando o processo de 

alcançar algum entendimento entre as partes envolvidas no conflito. É possível citar 

alguns, como, por exemplo: (a) as contradições presentes nos discursos dos órgãos 

técnicos envolvidos quanto ao reconhecimento e à extensão da contaminação; (b) a 

resistência dos agentes causadores da contaminação em reconhecer sua 

responsabilidade pelos danos gerados; (c) a incapacidade do poder público em lidar 

com o problema, muitas vezes pela falta de conhecimento, de recursos financeiros, de 

recursos humanos capacitados e, até mesmo, falta de vontade política; (d) a ausência 

de uma metodologia que possa ser aplicada para auxiliar o processo de negociação 

do conflito 25 , visando dar um tratamento democrático ao mesmo; (e) a não 

predisposição de alguns atores em criar um ambiente favorável à negociação. 

Desta forma, a discussão que se segue no presente capítulo procura 

apresentar a relação existente entre a ocorrência de conflitos ambientais e casos de 

áreas contaminadas, tendo como referência teórica o eixo temático da justiça 

ambiental. Similarmente, será apresentado um panorama da situação no Brasil e no 

                                                 

25 É importante ressaltar que a resolução de um conflito é uma tarefa por demais complexa, e que atribuí-
la a uma determinada metodologia poderia gerar um grande equívoco. Deste modo, é preferível dar ao 
conflito um tratamento cujo intuito vise à criação de um ambiente de parceria, favorável à sua negociação, 
por maiores que sejam as limitações que possam ser encontradas neste processo. 
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mundo, a partir de casos emblemáticos que possam elucidar melhor a problemática 

em questão e, ao mesmo tempo, contrapor suas semelhanças e diferenças. 

Buscando auxiliar o processo de negociação de conflitos ambientais, também 

será apresentada uma proposta metodológica que vise estimular a participação dos 

principais atores envolvidos, criando um ambiente favorável à parceria e à cooperação 

– em contraposição à competição inerente aos processos de disputas sociais. Desta 

forma, será sugerida uma metodologia que, a partir das preferências e estratégias dos 

atores envolvidos, busque compatibilizar as diferentes demandas existentes, 

conduzindo o conflito a um processo de gestão compartilhada do problema ambiental 

a ser enfrentado. 

 

3.1  A PERCEPÇÃO DO PROBLEMA: AS LUTAS POR JUSTIÇA AMBIENTAL 

 

A relação existente entre conflitos ambientais e áreas contaminadas está muito 

bem articulada à noção de justiça ambiental, a qual, em linhas gerais, evidencia a 

estreita ligação presente entre degradação ambiental e injustiça social. De forma que 

se entende por justiça ambiental “o conjunto de princípios que asseguram que nenhum 

grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela 

desproporcional de degradação do espaço coletivo” (ACSELRAD et al., 2004). Logo, a 

injustiça ambiental relaciona-se a situações nas quais ocorre uma distribuição 

desproporcional – intencionalmente ou não – dos riscos e dos danos ambientais 

provenientes de determinadas atividades produtivas, concentrando-se principalmente 

sobre grupos sociais desfavorecidos como populações de baixa renda, segmentos 

étnicos discriminados etc. 

As lutas por justiça ambiental surgiram nos Estados Unidos da América (EUA), 

no final dos anos 1960, a partir de “uma articulação criativa entre as lutas de caráter 

social, territorial, ambiental e de direitos civis”, que redefiniu em termos ambientais 

uma série de embates já existentes contra condições de distribuição desigual da 

poluição, tais como: contaminação ambiental de locais de moradia e de trabalho; e 

disposição indevida de resíduos tóxicos e perigosos (ACSELRAD, 2004). 

Conseqüentemente, houve a constituição de um movimento por justiça ambiental, que 

se deu basicamente no início dos anos 1980, mais precisamente em 1982, em Warren 

County, Carolina do Norte, onde um aterro de bifenila policlorada (PCB) originou fortes 

conflitos, tendo resultado em mais de 500 prisões (BULLARD, 2004a). Devido aos 

protestos de Warren County, o U.S. General Accounting Office realizou em 1983 o 

estudo intitulado Hazardous Waste Landfills and Their Correlation with Racial and 

Economic Status of Surrounding Communities, o qual constatou que havia uma forte 
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concentração de aterros comerciais de resíduos perigosos localizados nas imediações 

de comunidades afro-americanas26 situadas no sudeste dos EUA (BULLARD, 2004a). 

Conforme relato de BULLARD (2004a), o relatório Toxic Waste and Race, de 

1987, produzido pela Comissão para Justiça Racial (Commission for Racial Justice), 

foi o primeiro estudo nacional que verificou a correlação entre aspectos demográficos 

e instalações que manipulavam resíduos, de forma que a raça foi percebida como a 

variável mais expressiva na determinação da localização de tais instalações, 

superando aspectos como pobreza, valor da terra e propriedade de imóveis27. 

Conforme ACSELRAD et al. (2004), a importância da constituição de um 

movimento por justiça ambiental nos EUA está, sobretudo, na influência que o 

movimento passou a ter no campo da formulação e implementação de mecanismos 

políticos, como, por exemplo: os procedimentos para descontaminação de terrenos; o 

direito à informação para comunidades vizinhas; a divulgação dos detalhes 

relacionados a empreendimentos existentes ou em elaboração; a criação de fundos 

direcionados às comunidades afetadas, de forma que possam ter meios financeiros 

disponíveis para contratar serviços técnicos e advocatícios; etc. 

A temática da justiça ambiental não ficou restrita apenas aos EUA. Cada vez 

mais ela é incorporada a contextos históricos onde predominam fortes desigualdades 

sociais, como o caso do Brasil e demais países em desenvolvimento. Além do mais, o 

tema vem sendo reinterpretado nestes contextos de forma a ampliar o foco das 

reivindicações antes restritas à temática específica da contaminação ambiental por 

agentes tóxicos e ao aspecto especificamente racial da discriminação anunciada28 

(ACSELRAD et al. 2004). Assim, o movimento de justiça ambiental, hoje, transformou-

se em um movimento multitemático, multiétnico e multirracial (BULLARD, 2004a). 

 

3.2  CASOS EMBLEMÁTICOS DE CONFLITOS AMBIENTAIS E ÁREAS CONTAMINADAS 

 

O presente item tem por objetivo apresentar, em linhas gerais, as dificuldades e 

peculiaridades inerentes aos conflitos sociais oriundos de problemas de contaminação 

                                                 

26 Vale ressaltar que, conforme BULLARD (2004), apenas 20% da população da região era composta por 
afro-americanos, o que evidenciou uma distribuição desproporcional dos aterros de resíduos industriais, 
assim como de seus riscos ambientais, sobretudo entre as pessoas de cor.  
27 Esta percepção deu origem ao termo “racismo ambiental”. Entretanto, é importante destacar que no 
presente trabalho opta-se pelo termo “justiça ambiental”, tendo em vista sua perspectiva mais abrangente. 
Outro importante trabalho sobre o tema justiça ambiental, e que aborda a convergência de dois 
movimentos sociais – justiça e defesa ambiental –, é o livro Dumping in Dixie: Race, Class, and 
Environmental Quality, cuja autoria é de Robert Bullard, sendo publicado pela primeira vez em 1990. 
28  Conforme ACSELRAD, HERCULANO e PÁDUA (2004), alguns eventos podem ser citados como 
exemplos de injustiça ambiental no Brasil: os vazamentos e acidentes na indústria petrolífera e química; a 
morte de rios, lagos e baías; as doenças e mortes causadas pelo uso de agrotóxicos e outros poluentes; a 
expulsão das comunidades tradicionais pela destruição de seus locais de vida e trabalho; etc. 
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ambiental do solo. Para tanto, optou-se por uma breve descrição de dois casos 

emblemáticos, com ampla repercussão junto à opinião pública: o caso Love Canal, nos 

Estados Unidos; e o caso Rhodia, no Brasil. Os mesmos evidenciam claramente o 

caráter explícito da injustiça ambiental presente em tais processos de degradação da 

natureza. 

Similarmente, é possível contrapor as diferentes abordagens e percepções 

acerca do problema da contaminação ambiental, na medida em que o reconhecimento 

e o enfrentamento do mesmo não ocorre da mesma forma em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. 

Evidentemente que existem outros casos relevantes tanto no contexto 

internacional como no brasileiro, porém os casos que serão descritos a seguir foram 

escolhidos justamente por revelarem a gravidade e a complexidade em se lidar com os 

conflitos relacionados à problemática das áreas contaminadas. 

 

3.2.1  O Caso Love Canal 

 

Considerado como o evento mais marcante sobre o tema em estudo, dada sua 

ampla repercussão, o caso Love Canal na cidade de Niagara Falls, estado de Nova 

York, EUA, é um exemplo clássico e paradigmático no que se refere à questão dos 

sítios contaminados. Da mesma forma, constitui-se em referência básica no que tange 

também à temática dos conflitos ambientais. 

Conforme relatos de SÁNCHEZ (2001) e HERCULANO (2001), com o intuito 

de gerar energia elétrica, William T. Love, em fins do século XIX, propôs que se 

desviasse parte do curso do rio Niagara, abrindo um canal com cerca de 9,6km de 

extensão e 85m de profundidade. No entanto, como o projeto não foi adiante, em 

1920, parte do canal que já havia sido escavada para o desvio foi abandonada, 

tornando-se um vazadouro de lixo até 1953. Já no início do século XX, a Hooker 

Eletrochemical Company se instalou na região e, em 1942, passou a aterrar o canal 

abandonado com resíduos industriais. Segundo HERCULANO (2001), a própria cidade 

de Niagara Falls e o Exército dos EUA também aterraram resíduos no local. A área foi 

comprada pela referida empresa em 1947 e, com sua capacidade de estocagem 

esgotada em 1953, foi vendida pelo preço “simbólico” de apenas US$1,00 para a 

Comissão Escolar de Niagara Falls, a qual construiu uma escola no local em 1955 

(SÁNCHEZ, 2001, e HERCULANO, 2001). É importante destacar um aspecto 

relacionado à venda da área: no contrato de venda havia uma cláusula pela qual se 

reconhecia que a empresa não se responsabilizaria por eventuais casos de moléstias 

ou mortes em decorrência do material enterrado (GIBBS, 1998, apud HERCULANO, 
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2001). Mais tarde, com a construção de casas ao redor da escola, o local tornou-se 

um bairro de classe média-baixa. No entanto, os moradores que ali se instalavam 

desconheciam a existência dos resíduos enterrados sob suas residências, muito 

menos do perigo iminente com o qual se defrontariam mais tarde. 

Ao longo dos anos 1960, indícios de óleo e outras substâncias químicas já 

haviam sido percebidos pelos residentes, mas foi somente no ano de 1976 que o 

assunto teve uma maior notoriedade, ocasião na qual o jornal local, Niagara Gazette, 

publicou em matéria de capa as queixas dos moradores a respeito dos problemas de 

saúde gerados pelos resíduos enterrados no local (SÁNCHEZ, 2001). Em 1978, ao 

perceberem casos de doenças concentrados principalmente nas crianças, os 

moradores fundaram a Love Canal Homeowners Association (LCHA), a qual teve logo 

de início a adesão de 500 famílias, e tinha como objetivo imediato organizar 

manifestações para pressionar as autoridades e juntar fundos para evacuar os 

residentes (HERCULANO, 2001). Alguns anos depois, o caso obteve maior 

repercussão, tanto em nível nacional como internacional, tendo em vista as 

reivindicações dos moradores locais que exigiam uma ação concreta por parte das 

autoridades competentes em relação ao problema evidenciado (LEVINE, 1982, apud 

SÁNCHEZ, 2001). 

Segundo relato dos próprios moradores, as árvores locais morriam; as crianças 

não podiam brincar fora de suas residências, pois as solas de seus pés ficavam 

queimadas; diversas crianças já nasciam defeituosas; havia provas de abortos 

espontâneos; e, por meio de um estudo realizado, ainda foi verificado, pela Agência de 

Proteção Ambiental dos EUA (Environmental Protection Agency – EPA), fortes indícios 

contração de câncer entre os moradores (HERCULANO, 2001). 

A iniciativa de mobilização dos moradores obteve resultados imediatos, pois, 

ainda no ano de 1978, duas audiências públicas foram realizadas e a Secretaria 

Estadual de Saúde de Nova York declarou em estado de emergência, de forma que a 

escola local foi fechada e cercada, e 239 famílias foram removidas29  (SÁNCHEZ, 

2001). Dois anos mais tarde, o governo federal também declarou estado de 

emergência para a área, e mais 768 residências foram evacuadas (MASON e 

MATTSON, 1990, apud SÁNCHEZ, 2001). Segundo investigações realizadas no sítio 

contaminado, foram encontradas 248 substâncias químicas diferentes no solo 

misturado com resíduos, e mais 89 substâncias na água subterrânea, dentre as quais 

11 eram cancerígenas (ALLOWAY e AYRES, 1993, apud SÁNCHEZ, 2001). 

                                                 

29  Basicamente famílias nas quais verificou-se a ocorrência de casos de abortos espontâneos e o 
nascimento de crianças defeituosas (HERCULANO, 2001). 
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É preciso destacar a importância da organização dos moradores em torno da 

LCHA, pois esta ampliou suas ações para além das reivindicações frente às 

autoridades, buscando apoio de um grupo de cientistas – um geógrafo, uma socióloga 

e um médico – para a realização de uma pesquisa objetivando avaliar a saúde da 

comunidade, de forma que foi constatado o seguinte: 56% das crianças nasceram 

defeituosas em um período de 5 anos; a probabilidade de abortos espontâneos 

variava entre 50 e 70%; aumento no índice de doenças que atacam o sistema 

nervoso, como epilepsia, colapsos nervosos, tentativas de suicídio, hiperatividade 

infantil, entre outras (HERCULANO, 2001). Além do mais, a LCHA foi responsável por 

processar judicialmente as autoridades de educação de Niagara Falls 30 , o poder 

público local e a empresa Hooker. 

Apesar da ocorrência de outros casos de contaminação nos EUA, nos quais a 

saúde da população local também ficou vulnerável, o caso de Love Canal é 

considerado como de fundamental importância para que o Congresso dos EUA 

aprovasse a lei do Superfund31, uma vez que o Executivo havia apresentado o projeto 

de lei poucos meses antes do caso repercutir na imprensa (MEYER et alli, 1995, apud 

SÁNCHEZ, 2001). 

A apuração das responsabilidades sobre o passivo ambiental ainda não foi 

finalizada, mas a empresa Oxychem, sucessora da Hooker, em acordo realizado em 

junho de 1994, aceitou indenizar o Estado de Nova York em US$98 milhões e assumir 

os encargos financeiros futuros de remediação e monitoramento da área (SÁNCHEZ, 

2001). A empresa ainda enfrenta processos do governo federal e dos moradores 

afetados, num valor correspondente a aproximadamente US$200 milhões, já tendo 

sido condenada a indenizações em torno de US$19 milhões (KIRSCHNER, 1994, 

apud SÁNCHEZ, 2001). Segundo estimativas, o poder público já gastou cerca de 

US$250 milhões em ações relacionadas à limpeza, remoção das famílias e 

indenização pelas propriedades (MILLER, 1992, apud SÁNCHEZ, 2001). 

 

3.2.2  O Caso Rhodia na Baixada Santista 

 

No Brasil, também é possível destacar casos de conflitos ambientais 

envolvendo problemas de áreas contaminadas. Neste contexto, o caso que será 

apresentado aqui, a título de ilustração, refere-se ao episódio de contaminação por 

poluentes orgânicos persistentes (POPs) ocorrido na região da Baixada Santista, no 

                                                 

30 As autoridades de educação de Niagara Falls sabiam que o local havia sido utilizado como aterro de 
resíduos industriais. 
31  O Superfund constitui-se em um fundo destinado a indenizar os afetados por problemas de 
contaminação do solo e, também, promover a recuperação ambiental das localidades. 
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Estado de São Paulo. Este caso pode ser considerado como um dos primeiros a ter 

repercussão no Brasil, tornando-se público nos anos 1980, por ocasião da descoberta 

de diversos depósitos clandestinos de resíduos organoclorados nos municípios de 

Cubatão e São Vicente. Tais resíduos têm como origem a fabricação de agrotóxicos 

pela empresa Clorogil, que foi comprada pela então estatal francesa Rhodia S.A. em 

1976. 

As atividades da empresa Clorogil (subsidiária da multinacional francesa Progil) 

tiveram início no ano de 1965, na cidade de Cubatão, São Paulo. A empresa tinha 

como finalidade a produção de pesticidas organoclorados, mais precisamente 

pentaclorofenol e pentaclorofenato de sódio, ambos popularmente conhecidos como 

“pó da China”32. 

Este caso foi objeto de algumas ações civis públicas ambientais em 1986, de 

maneira que a empresa Rhodia executou algumas ações visando reparar o dano 

ambiental gerado, como: a remoção de grande parte dos resíduos e do solo dos locais 

contaminados; a estocagem temporária do material removido numa célula de resíduos 

denominada “estação de espera”; e a instalação de um incinerador em sua unidade 

industrial para a queima dos resíduos. Paralelamente, foi desenvolvido e 

implementado pela empresa um programa de prospecção regional visando à 

identificação de novas áreas contaminadas, uma vez que os resíduos foram lançados 

durante anos em locais desconhecidos sem qualquer tipo de controle, incluindo cavas 

de extração de areia (SÁNCHEZ, 2001). 

Segundo GOMES (2004), a Rhodia S.A., representante brasileira da estatal 

francesa Rhône-Poulenc33, já era desde 1972 responsável pelo controle acionário da 

Clorogil S.A., empresa criada em 1965 através de uma sociedade entre a Progil 

Société Anonyme (também francesa) e a Carbocloro Indústrias Químicas. O mesmo 

autor ressalta que a empresa Rhodia S.A. assumiu em 1976 o controle definitivo de 

ambas as fábricas e, devido à falta de espaço físico no interior da unidade, iniciou o 

descarte clandestino de seus resíduos tóxicos ao longo das rodovias Pedro Taques e 

Manoel da Nóbrega – na época, áreas ocupadas por poucos sitiantes, em sua maioria 

semi-analfabetos –, ampliando assim a exposição à contaminação para além de seu 

espaço físico. Os resíduos eram oferecidos como adubo aos sitiantes, que por isso 

aceitavam o descarte em suas propriedades ou próximo a elas. Posteriormente, o 

“adubo” foi empregado no cultivo de hortaliças, leguminosas e árvores frutíferas 

diretamente sobre os locais de despejo. Foram encontrados resíduos tóxicos em 

                                                 

32 Tal denominação se deve ao episódio ocorrido no porto do Rio de Janeiro, no qual estivadores foram 
contaminados por ocasião de uma operação de descarga de um produto (cupinicida) importado da China 
(GOMES, 2004). 
33 Grupo estatal francês que iniciou seu processo de privatização somente em 1986, finalizado em 1993. 
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diversos depósitos clandestinos, desde a cidade de Cubatão até a cidade de 

Itanhaém, a mais de 60km da empresa. 

Em 1978, a CETESB publicou o relatório “Resíduos Sólidos Industriais na 

Bacia do Rio Cubatão – VI”, o qual identifica os despejos realizados pela Rhodia. No 

entanto, nenhuma providência foi tomada pelo órgão ambiental no sentido de resolver 

ou amenizar o problema de contaminação ambiental (GOMES, 2004). 

É importante ressaltar que as primeiras vítimas da empresa Rhodia foram seus 

próprios funcionários da unidade de produção de “pó da China” em Cubatão, os quais 

realizaram as primeiras denúncias sobre problemas de saúde em 1978, sem muita 

repercussão junto à opinião pública. No entanto, um ano depois, a referida unidade de 

produção em Cubatão foi definitivamente fechada por pressão dos funcionários 

contaminados, os quais também conquistaram garantias trabalhistas – estabilidade no 

emprego e assistência médica vitalícias34. 

Entre os anos de 1982 e 1985, em virtude de um processo desordenado de 

expansão imobiliária, os locais que receberam despejo clandestino dos resíduos da 

Rhodia passaram a ser ocupados por populações de baixa renda. Este fato gerou 

novas denúncias, que foram veiculadas pela imprensa local, provocando intensa 

repercussão regional. A Rhodia inicialmente negou a responsabilidade pelo problema 

gerado, insistindo que o herdou da Clorogil, e não tinha conhecimento do fato. Porém, 

sob pressão da opinião pública, interrompeu o processo de descarte dos resíduos fora 

de sua área fabril e passou a confiná-los de forma precária dentro dos limites físicos 

de suas instalações. Como conseqüência, o Ministério Público paulista entrou em ação 

e, através de procedimentos investigatórios, constatou contaminação do solo, das 

águas superficiais e subterrâneas na região onde houve os descartes. 

Assim, foi instaurada uma Ação Civil Pública 35  pela Curadoria do Meio 

Ambiente de São Vicente (município mais afetado), a qual obrigou a Rhodia a isolar as 

áreas onde ocorreram os descartes e remover o solo contaminado para uma “estação 

de espera”36 localizada às margens da rodovia Pedro Taques. Também foi iniciada a 

construção de um incinerador no interior da fábrica – que entrou em operação em 

1986 – em Cubatão, o qual serviria para eliminar todo o material contaminado. 

O caso Rhodia alcançou repercussão nacional, e a Secretaria Especial de Meio 

Ambiente (atual Ministério do Meio Ambiente) chegou a sugerir a retirada da 

                                                 

34 Vale ressaltar que antes do fechamento desta unidade da empresa, dois funcionários faleceram com 
quadro de intoxicação aguda nos anos de operação da unidade (ACPO, 1995). 
35 Somente dez anos após, a referida Ação Civil resultaria na condenação da empresa Rhodia (GOMES, 
2004). 
36 É importante destacar que a “estação de espera” construída pela empresa foi projetada para abrigar 
cerca de 12 mil toneladas do material contaminado por um período de até 5 anos de utilização (ACPO, 
1995). No entanto, tal estimativa desconsiderou o fato de que a mistura do solo com os resíduos resultaria 
em reações diversas que ampliariam significativamente a quantidade total contaminada. 
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população residente no entorno dos aterros clandestinos. Porém, as autoridades locais 

não se empenharam em impedir a ocupação desordenada da região, permitindo a 

convivência próxima da população com os resíduos tóxicos. 

Já a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo desenvolveu o Projeto 

Samaritá, que objetivava o monitoramento epidemiológico da população residente 

próxima aos aterros clandestinos, a qual também consumia água de poços artesianos 

locais e pescado oriundo dos manguezais adjacentes (GOMES, 2004). Os exames 

iniciais indicaram níveis significativos de hexaclorobenzeno (HCB) no sangue e no leite 

materno de moradoras locais. A Secretaria Estadual de Saúde tentou municipalizar o 

projeto, sem muito sucesso, pois o mesmo foi abandonado em seguida pela Prefeitura 

de São Vicente, sem produzir ações efetivas. 

A Rhodia, por sua vez, claramente com o intuito de melhorar sua desgastada 

imagem junto à opinião pública, optou por investir em ações paliativas, como o 

asfaltamento de algumas ruas dos municípios afetados etc. Esta iniciativa surtiu 

efeitos para a Rhodia, pois entidades locais solicitaram e receberam doações da 

mesma para a realização de suas atividades; e as pressões contra a empresa 

exercidas pelas prefeituras e vereadores também cessaram. 

Em 1992, surgiram novos casos de contaminação entre os funcionários da 

fábrica de solventes organoclorados em Cubatão. Este fato foi comprovado em virtude 

da presença de HCB (hexaclorobenzeno) no sangue destes funcionários, tendo em 

vista o elevado grau de contaminação no ambiente de trabalho. É importante notar que 

o departamento de Medicina Ocupacional da Rhodia sempre omitiu aos funcionários o 

perigo a que estavam expostos. Desta forma, os mesmos realizaram novas denúncias 

ao Ministério Público, que, em inspeção conjunta com outros órgãos de fiscalização, 

comprovou a contaminação ambiental do local e os riscos iminentes à saúde dos que 

ali trabalhavam. Em dezembro do mesmo ano, mais um funcionário morreu com fortes 

suspeitas de intoxicação pelos poluentes da Rhodia. 

Devido à grave situação de contaminação ambiental na área da fábrica de 

solventes clorados, a mesma foi interditada pela Justiça a pedido do Ministério Público 

Estadual. Da mesma forma, as operações de incineração dos resíduos tóxicos 

acumulados na “estação de espera” também cessaram e os funcionários não podiam 

ser demitidos, permanecendo em licença remunerada por decisão judicial até o 

esclarecimento dos fatos. 
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Em 1995, o Ministério Público Estadual, com o apoio da então Associação dos 

Contaminados Profissionalmente por Organoclorados37 (ACPO), celebra, em Cubatão, 

a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que entre outros pontos 

previa algumas garantias trabalhistas. O acordo extrajudicial foi assinado pelo 

Ministério Público, pela Rhodia e pelo Sindicato dos Químicos. 

Após a interrupção da operação de incineração 38  dos estoques de solo 

contaminado, a Rhodia, em nova tentativa de reparar os danos ambientais gerados, 

implanta processos de remediação nas próprias áreas contaminadas, tanto ao redor 

da fábrica em Cubatão como nos locais que serviram de aterro clandestino para seus 

resíduos. O processo de remediação adotado consistia basicamente na aplicação de 

técnicas de contenção e filtragem do lençol freático poluído. Vale ressaltar que a 

CETESB inicialmente aprovou tais medidas, mas, por limitações quanto à sua 

capacidade de fiscalização na época, concedeu o direito de auto-fiscalização por parte 

da empresa, restringindo-se apenas a auditorias ocasionais. No entanto, com relação 

à área da fábrica, a CETESB posteriormente admitiu que a metodologia ali aplicada 

era insuficiente (GOMES, 2004). 

Por outro lado, em outras localidades, como Itanhaém, foi realizado apenas a 

operação de remoção superficial do solo contaminado, sua substituição por solo limpo, 

reflorestamento e isolamento precário na superfície. 

Em janeiro de 2002, a Rhodia anunciou oficialmente sua saída definitiva da 

região da Baixada Santista, sem, no entanto, oferecer maiores garantias quanto ao 

cumprimento das obrigações impostas devido ao seu enorme passivo ambiental. 

 

3.2.3  Love Canal x Rhodia: Algumas Observações 

 

De maneira geral, os dois casos acima descritos possuem semelhanças, 

sobretudo por ilustrarem perfeitamente o processo de injustiça ambiental presente em 

situações de áreas contaminadas, pois é notória a exposição diferenciada de grupos 

sociais mais vulneráveis aos danos ocasionados. No caso brasileiro, os danos 

concentraram-se principalmente sobre os funcionários da Rhodia e os habitantes 

pobres das áreas utilizadas para o despejo clandestino de resíduos. Já em Love 

                                                 

37 Organização criada em 1994 pelos trabalhadores intoxicados da Rhodia, com o objetivo inicial de 
defender exclusivamente seus interesses devido à contaminação química sofrida. Entretanto, com o 
passar dos anos, a ACPO incorporou outras demandas, como a de trabalhadores contaminados por 
outras substâncias em diversas áreas do Brasil, passando a se denominar Associação de Consciência à 
Prevenção Ocupacional. Mais tarde, em 2000, a Diretoria da ACPO formaliza a preocupação com a 
questão ambiental, sobretudo na atuação contra a poluição e a contaminação química, e assume a 
denominação de Associação de Combate aos POPs. 
38 Esta técnica passou a sofrer duras críticas em escala internacional devido aos riscos provenientes das 
toxinas que eram geradas por ocasião da queima dos resíduos (ACPO, 1995). 
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Canal, o grupo social mais afetado é constituído basicamente por moradores de um 

conjunto habitacional de classe média-baixa que descobriram a existência de um 

aterro de resíduos perigosos sob seus pés. No entanto, é fácil perceber que ambos os 

casos divergem em alguns pontos, sobretudo nos encaminhamentos que foram dados. 

No que se refere à forma de contaminação, vale destacar que em Love Canal a 

exposição à mesma se deu basicamente em decorrência da ocupação da área que 

havia sido utilizada por muitos anos como aterro de resíduos perigosos. Já no caso 

Rhodia, a contaminação se deu principalmente de duas formas: (a) pelo manejo 

inadequado das substâncias perigosas pelos funcionários das unidades de produção, 

em Cubatão, gerando sérios problemas de saúde ocupacional; e (b) pelo descarte 

clandestino e irresponsável dos resíduos industriais em terrenos inicialmente pouco 

habitados – sobretudo por pessoas pobres e com reduzido grau de escolaridade –, 

ampliando a exposição à contaminação para outras cidades da Baixada Santista. 

Outra característica, comum aos dois episódios analisados, refere-se à 

desinformação a respeito dos riscos ambientais a que estavam sujeitos tanto os 

habitantes do conjunto habitacional em Love Canal como os funcionários da Rhodia e 

os moradores das áreas que serviram de depósito para os resíduos desta empresa. 

Em relação ao reconhecimento do problema, os afetados pela contaminação 

em Love Canal o fizeram imediatamente, de maneira que prontamente se organizaram 

e fundaram uma associação – a Love Canal Homeowners Association – como forma 

de melhor reivindicar seus direitos em face aos danos sofridos. Da mesma forma, as 

autoridades locais não tardaram em reconhecer o problema, tomando providências no 

sentido de resolver, ou pelo menos amenizar, o incidente. 

No episódio da Baixada Santista, também houve a percepção imediata dos 

funcionários da Rhodia – no caso, os primeiros afetados pela contaminação. No 

entanto, apesar dos diversos processos judiciais movidos contra a empresa nos anos 

1980, os funcionários afetados somente formalizaram sua organização, por meio da 

ACPO, em meados dos anos 1990, ou seja, quase duas décadas após a constatação 

da contaminação. Além do mais, os sitiantes afetados pela contaminação em 

decorrência dos descartes clandestinos ao longo das rodovias já mencionadas, não 

buscaram uma mobilização bem articulada que pudesse auxiliar o encaminhamento de 

suas reivindicações por reparação pelos danos sofridos. Ainda resta mencionar a 

negligência o poder público local, que mesmo ciente dos descartes clandestinos 

realizados pela Rhodia, foi incapaz de coibir o processo de ocupação desordenada 

que ocorreu em tais áreas. 

O problema de contaminação em Love Canal rapidamente atingiu repercussão 

nacional, sendo imediatamente reconhecido pela opinião pública dos EUA, o que 
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garantiu status de questão pública à problemática das áreas contaminadas. Tal fato é 

relevante na medida em que criou condições favoráveis à elaboração de mecanismos 

legais e institucionais, na esfera federal, como forma de enfrentar o problema posto, 

haja vista a lei do Superfund, aprovada em 1980 pelo Congresso dos EUA. 

No Brasil, até o momento – mesmo após a ocorrência de diversos casos 

alarmantes, além do problema na Baixada Santista, que ganhou visibilidade ainda no 

final da década de 1970 – nenhuma lei nacional foi aprovada no sentido de 

regulamentar efetivamente o caso específico da gestão de áreas contaminadas e 

disponibilizar instrumentos adequados para combater o problema. Mesmo nos estados 

brasileiros, não há avanços sobre este ponto, a não ser em São Paulo, que nos 

últimos anos vem dando passos importantes, principalmente pela atuação da 

CETESB, que por meio de convênio de cooperação técnica como governo da 

Alemanha, está buscando uma maior capacitação para enfrentar o problema. 

Assim, destaca-se uma total desintegração entre as esferas local, regional e 

nacional do poder público brasileiro no trato do problema de contaminação na Baixada 

Santista, o que gerou ações desarticuladas, incapazes de conter e propor soluções 

sistematizadas para o mesmo. Tal contexto permitiu uma abordagem negligente por 

parte da Rhodia, que relutou em assumir a responsabilidade pelos danos gerados, 

além de não ter tomado as devidas providências na resolução do problema no 

momento adequado. 

No que tange aos conflitos sociais decorrentes das evidências da 

contaminação ambiental, observa-se que as possibilidades de negociação entre os 

diversos atores envolvidos (sociedade, empresas, poder público etc.) se mostraram 

mais favoráveis no caso de Love Canal, tendo em vista a maior capacidade de 

mobilização da população afetada e predisposição das autoridades competentes de 

reconhecerem o problema de imediato, além de sua maior capacidade institucional de 

intervenção no mesmo. 

O quadro que se observa no caso ocorrido na Baixada Santista – e de maneira 

geral no Brasil – é o oposto do verificado em Love Canal. Pois, além da reduzida 

capacidade de mobilização dos afetados, verifica-se o desconhecimento por parte das 

autoridades competentes em lidar com o problema posto. As posturas confusas por 

parte de alguns atores em relação ao reconhecimento do problema e, 

conseqüentemente, na proposição de soluções consistentes para o mesmo também 

contribuem para tornar o processo de negociação ainda mais complexo. 

Também é preciso reforçar que as pesquisas em torno de metodologias para 

auxiliar o processo de negociação de conflitos envolvendo problemas ambientais é 

bastante escassa nos países em desenvolvimento, como acontece no Brasil. Já nos 
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países desenvolvidos, como será discutido mais adiante, os esforços realizados na 

busca de metodologias para tratarem adequadamente tais conflitos já vêm ocorrendo 

há algum tempo e estão bastante avançados. 

 

3.2.4  Outros Casos 

 

Obviamente que existem diversos outros casos de conflitos relacionados a 

problemas de áreas contaminadas que merecem atenção especial, tanto no Brasil 

como em outros países. Neste sentido, serão apresentados, a seguir, alguns exemplos 

que possam contribuir para ilustrar esta relação. No entanto, ressalta-se que o critério 

de escolha para tais exemplos foi pautado na repercussão que os mesmos obtiveram 

e na maior facilidade de acesso às informações disponíveis para descrevê-los. 

No âmbito dos países desenvolvidos, vale destacar o contexto dos EUA, país 

que apresenta um histórico significativo de conflitos sociais envolvendo áreas 

contaminadas, destinação de resíduos tóxicos etc. Além do mais, o país é pioneiro na 

realização de estudos com o intuito de evidenciar a distribuição desigual dos riscos 

ambientais pelos diferentes grupos sociais, assim como os conflitos decorrentes. 

Nos EUA, existem diversos casos, além de Love Canal, que retratam conflitos 

sociais associados à contaminação do solo. Neste sentido, BULLARD (2000) 

menciona alguns casos, como o de contaminação pelo pesticida DDT 

(diclorodifeniltricloroetano) em Triana, uma pequena cidade rural, majoritariamente 

habitada por afro-americanos, localizada na região norte do estado de Alabama. O 

referido pesticida era produzido pela empresa Olin Chemical Company, que se 

instalou na cidade em terreno pertencente ao Exército, e efetuou a produção de DDT 

próximo às residências locais, desde de 1947 até 1971 39 , quando se deu o 

encerramento de suas atividades e a demolição da fábrica. No entanto, 

aproximadamente 4 mil toneladas de resíduo do pesticida ainda permaneceram 

enterradas na área da antiga fábrica, contaminando o principal curso d’água local, o 

riacho Indian40 , muito utilizado para a pesca pelos moradores (BULLARD, 2000). 

Conseqüentemente, os residentes de Triana sofreram intoxicação em elevadas doses 

de DDT, o que foi comprovado por exames posteriores realizados pelo Centro para 

Controle de Doenças. Além dos danos à saúde humana, também houve consideráveis 

prejuízos econômicos, pois a pesca, principal forma de sustento de muitos habitantes, 

ficou bastante comprometida (REBITZKE, 2003). 

                                                 

39 Em 1971, a produção de DDT tornou-se proibida nos EUA (BULLARD, 2000). 
40 Este pequeno rio é um dos tributários do rio Tenesse, e está sob a jurisdição da Autoridade do Vale 
Tenessee (Tenessee Valley Authoroty – TVA). 
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REBITZKE (2003) relata que, em 1980, a população, juntamente com 

Departamento de Justiça local, moveu um processo contra a empresa Olin, o qual, 

mesmo após várias tentativas de cooptação dos habitantes da pequena cidade, foi 

resolvido extra-judicialmente dois anos mais tarde. Assim, a empresa se comprometeu 

a promover a remoção dos resíduos químicos locais, indenizar os residentes de Triana 

e a custear todas as despesas médicas necessárias para o tratamento dos mesmos. 

Os custos totais ultrapassaram 160 milhões de dólares, e no ano de 1995, constatou-

se uma redução de 97% nos níveis de DDT presentes nas águas próximas à área 

onde funcionou a antiga fábrica (REBITZKE, 2003). 

Conforme BULLARD (2000), outro caso de significativa importância nos EUA é 

o episódio ocorrido na comunidade afro-americana de Afton, Condado de Warren, 

Carolina do Norte, que foi escolhida por decisão imposta pelo governo estadual, em 

1982, para abrigar um aterro industrial destinado ao recebimento de mais de 40 

toneladas de solo altamente contaminado por bifenila policlorada (PCB). Este material 

tóxico já estava sendo descartado ilegalmente em áreas adjacentes a rodovias de 

quatorze condados da Carolina do Norte desde 1978. 

A população local, juntamente com ativistas negros pelos direitos civis e outros 

líderes políticos, organizou protestos em repúdio à decisão de construir um aterro na 

região, tendo em vista os potenciais riscos ambientais à saúde humana e à qualidade 

de vida dos habitantes da comunidade. No entanto, conforme BULLARD (2004b), o 

aterro foi construído apesar das manifestações41, que tiveram repercussão nacional. 

Somente em 2001, os trabalhos de descontaminação tiveram início, estendendo-se 

até dezembro de 2003, a um custo total de aproximadamente 18 milhões de dólares. 

Porém, o mesmo autor ainda destaca que apesar da remediação realizada na área 

aterrada, também é preciso fazer as devidas reparações aos moradores de Afton 

pelos danos gerados. 

No Brasil, também é possível destacar alguns episódios importantes. Por 

exemplo, no estado de São Paulo, além do caso Rhodia, existem diversos outros que 

poderiam ser citados, como o da cidade de Paulínia, localizada no interior do estado. 

Esta cidade também vivencia um triste episódio sobre contaminação do solo, 

protagonizado pela empresa Shell Química, a qual instalou uma planta industrial, na 

década de 1970, bem próximo ao bairro Recanto dos Pássaros, composto 

basicamente por chácaras. A referida planta industrial, que operou de 1977 até 1993, 

tinha a finalidade de produzir os “drins”, ou melhor, os pesticidas tóxicos 

                                                 

41 BULLARD (2000) ressalta que duas semanas após o início dos despejos do material tóxico, 414 
manifestantes foram presos em decorrência dos protestos realizados. E, além deste conflito ter lançado 
as bases para a constituição de um movimento nacional por justiça ambiental, esta foi a primeira vez nos 
EUA que pessoas foram presas por tentarem impedir a instalação de um aterro de resíduos perigosos. 
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organoclorados aldrins, dieldrins e endrins. Conforme BOCUHY (2004), a fábrica de 

pesticidas se instalou a menos de 20 metros das chácaras e os resíduos gerados no 

seu processo de produção foram dispostos irregularmente no ambiente, contaminado 

o solo e, conseqüentemente, o lençol freático do local por vários anos consecutivos. 

Desta forma, como o consumo de água pela população local era feito basicamente a 

partir de poços artesianos, a intoxicação por parte dos moradores da área próxima à 

planta industrial tornou-se inevitável42. Além do mais, BOCUHY (2004) ainda relata 

que até o ano de 2001, pelo menos, havia o cultivo local de verduras, frutas e 

legumes, que eram comercializados em feiras livres da região, e, assim, ampliavam a 

exposição à contaminação para além dos habitantes mais próximos. 

Segundo o relatório do GREENPEACE (2002), em 1994 foi realizado um 

levantamento do passivo ambiental da área da fábrica para efetuar a operação de 

venda da mesma para a empresa Cyanamid Química. Na ocasião, foi constatado 

vazamento numa piscina de contenção de resíduos, acarretando na contaminação de 

parte do lençol freático da área. A Shell, então, encarregou-se de realizar uma 

autodenúncia ao Ministério Público, que, por sua vez, encaminhou um Termo de 

Ajustamento de Conduta à empresa, segundo o qual a mesma teve que se encarregar 

da construção de uma estação de tratamento para impedir a contaminação das águas 

subterrâneas. 

Em fevereiro de 2001, quando cerca de 100 moradores da região fizeram uma 

vigília de vários dias em frente ao terreno da fábrica, o caso ganhou espaço na mídia, 

e, em dezembro de 2001, a Justiça de Paulínia determinou que a Shell removesse os 

moradores de 66 chácaras43 do Recanto dos Pássaros e garantisse tratamento médico 

aos mesmos. A empresa, juntamente com a CETESB, também é alvo de uma ação 

civil pública movida pela Prefeitura de Paulínia, Ministério Público e pela associação 

dos moradores do bairro (GREENPEACE, 2002). No entanto, muito ainda precisa ser 

feito para reparar os danos gerados pela contaminação. 

No estado do Rio de Janeiro, dois casos de extrema relevância devem ser 

mencionados: a contaminação do solo por pesticidas organoclorados (mais 

especificamente hexaclorociclohexano) na Cidade dos Meninos, município de Duque 

de Caxias; e o caso da Companhia Industrial e Mercantil Ingá, empresa localizada em 

Itaguaí e maior responsável pelo lançamento de metais pesados (cádmio, cromo, 

                                                 

42 A prefeitura de Paulínia solicitou Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) que realizasse uma 
avaliação da saúde da população residente ao redor da fábrica, por meio de exames de sangue, e em 
agosto de 2001, os resultados de tais exames foram divulgados, os quais revelaram que 86% dos 
moradores locais apresentavam pelo menos um tipo de resíduo tóxico no organismo (GREENPEACE, 
2002). 
43 Até o ano de 2002, a empresa já havia comprado 32 chácaras, e 166 moradores e caseiros já haviam 
deixado o bairro (GREENPEACE, 2002). 
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zinco e chumbo) em plena Baía de Sepetiba. Esta empresa ainda mantém em seu 

pátio algo em torno de três milhões de toneladas de resíduos tóxicos, sendo 

considerado o maior passivo ambiental do Brasil (CREA-RJ, 2006). 

O episódio da Cidade dos Meninos consiste no armazenamento inadequado, 

ao longo de muitos anos, de material tóxico (restos do pesticida, além de rejeitos e 

subprodutos resultantes do seu processamento) proveniente de uma antiga fábrica de 

pesticidas que operou no local e encontra-se abandonada desde a década de 1960. 

Os principais afetados constituem-se na população residente, que por algumas 

décadas ficaram expostos à contaminação e totalmente alheios aos riscos que 

corriam. Este episódio retrata um conflito de vários anos, no qual os habitantes do 

local relutam em aceitar saírem dali, de forma que possam ser realocados em outra 

região. Este conflito será abordado com maiores detalhes no capítulo seguinte, 

justamente por se tratar do estudo de caso da presente dissertação. 

O caso da Companhia Ingá, em Itaguaí, refere-se ao manejo inadequado dos 

resíduos (sólidos ou líquidos) gerados no processo de produção de uma fábrica de 

lingotes de zinco. Tais resíduos se acumularam no pátio da empresa (enterrados ou 

mesmo sobre o solo, a céu aberto) ao longo de seus vários anos de funcionamento, e 

grande parte dos mesmos ainda permanece no local, constituindo-se num imenso 

passivo ambiental à espera de soluções efetivas. Os efluentes gerados também 

sempre constituíram um grave problema, pois os diques construído para armazená-los 

nunca foram suficientes para tal função e vazamentos ocorriam (e ainda podem 

ocorrer) com freqüência, sobretudo por ocasião de fortes chuvas. Desta forma, a Baía 

de Sepetiba acabou se tornando o destino natural dos efluentes da Companhia Ingá, 

os quais são ricos em metais pesados como zinco, cádmio, cromo, zinco e chumbo. 

Os principais afetados pela contaminação promovida pela fábrica de zinco em 

Itaguaí foram os moradores locais que tinham na pesca a sua principal forma de 

sustento, uma vez que a mesma sofreu grave redução em decorrência da forte 

presença de metais pesados nas águas da baía de Sepetiba. Não se pode deixar de 

mencionar o acidente de 1996, no qual houve rompimento dos diques de contenção de 

efluentes tóxicos da empresa, o que provocou inundação e mortandade dos peixes da 

região. O fato teve grande repercussão junto aos meios de comunicação e foi cunhado 

de “maré vermelha”, tendo em vista a coloração avermelhada que a Baía de Sepetiba 

ganhou devido à presença de zinco (LOPES, 2004). Nesta ocasião, ocorreu o 

envolvimento de representantes e especialistas de instâncias extralocais no conflito, 

como: universidades, Assembléia Legislativa, Programa Estadual de Saúde do 

trabalhador, Ministério Público (LOPES, 2004). Atualmente, a empresa se encontra 

fechada – foi decretada falência da mesma em 1998 – e existe uma ação civil pública 
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em curso, movida pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, contra a União, o 

governo do estado e a prefeitura de Itaguaí, para que assumam os custos de 

recuperação da região, estimado em 4,5 milhões de reais (CREA-RJ, 2006). 

Na Bahia, ressalta-se o caso de contaminação por chumbo no município de 

Santo Amaro da Purificação, o qual se originou a partir da instalação de uma usina 

metalúrgica, a Companhia Brasileira de Cobre (COBRAC), que operou desde 1960 até 

o seu fechamento em 1993. Segundo SÁNCHEZ (2001), o passivo ambiental deixado 

no local equivale a 490 mil toneladas de resíduos, sem contar com as enormes 

quantidades de chumbo e cádmio lançadas tanto na atmosfera como no estuário do rio 

Subaé. 

A contaminação em Santo Amaro da Purificação se deu basicamente pela falta 

de cuidados com os resíduos gerados (escória resultante do processo metalúrgico), os 

quais tiveram diversos usos inadequados como, por exemplo: a doação de escória, de 

forma negligente e irresponsável, para a população que a utilizou na reforma ou 

construção de casas e escolas; para a pavimentação de ruas; etc. Desta forma, como 

conseqüência da exposição à contaminação, houve a manifestação de diversos 

problemas de saúde entre a população e antigos funcionários da usina, como casos 

de câncer e defeitos congênitos. Vale destacar que já em 1961, um ano após a 

instalação da metalúrgica, surgiram as primeiras preocupações – veiculadas em jornal 

de ampla circulação no município, na época – a respeito dos efeitos nocivos 

decorrentes da possível contaminação, sobretudo os pecuaristas da região, que se 

mostraram alarmados pelo elevado grau de mortandade de gado e suínos (ANJOS, 

2003). Até os dias atuais, os problemas relacionados à contaminação ainda persistem 

no local e carecem de providências que visem sanar os danos gerados. 

 

3.3  CONFLITOS E NEGOCIAÇÃO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Segundo BREDARIOL (2001), a escolha de técnicas de análise e simulação 

para a negociação de conflitos está restrita a dois campos teóricos principais: 

Comunicação dos Grupos e Estruturação de Problemas. 

As metodologias relacionadas ao campo teórico da Comunicação dos Grupos 

partem do pressuposto de que os conflitos originam-se de problemas de comunicação 

entre as partes envolvidas em disputas. Basicamente, estes métodos recorrem a um 

mediador neutro para apoiar a negociação do conflito, de forma a socializar as 

informações entre os diferentes grupos em disputa, superando mal-entendidos, ou 

quaisquer outras dificuldades na comunicação entre os atores (BREDARIOL, 2001). 
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Conforme BREDARIOL (2001), é importante considerar que a estratégia de 

mediação pode auxiliar os atores no processo de construção de suas próprias 

identidades na relação com os outros atores, no trabalho com as diferenças, na clara 

identificação das dificuldades de comunicação e de quais são os objetos de disputa, 

distinguindo o que é acessório e o que é principal num conflito. 

Quanto às metodologias relacionadas ao campo da estruturação de problemas, 

estas podem ser subdivididas em dois campos principais: o primeiro voltado para a 

análise dos conflitos (Teoria dos Jogos e seus Dilemas, Análise de Opções, 

Hypergame, Metagame, Teoria do Drama, Análise de Confrontos, entre outros), e o 

segundo vinculado aos métodos de apoio ao planejamento (Mapeamento Cognitivo, 

Soft Systems Methodology, Robustness Analysis, Strategic Choice Approach, Análise 

Multicritério, Modelos Dinâmicos, entre outros). Contudo, como ressalta BREDARIOL 

(2004), nenhum dos métodos se define como de mediação ou de resolução de 

conflitos, mesmo que possam ser aplicados para tais fins. 

A análise de conflitos constitui-se, na verdade, numa análise política, que tem 

como objetivo identificar os atores, as estratégias adotadas, os cenários que se 

configuram a partir do movimento dos agentes envolvidos, bem como a confiabilidade 

dos compromissos que os mesmos assumem. 

Quanto aos métodos voltados para o apoio ao planejamento, os mesmos visam 

à decisão para a ação, de forma a caracterizar os problemas a serem resolvidos, 

identificando as diferentes alternativas de solução, selecionando as que sejam 

capazes de atender a maior parte das demandas dos diferentes atores envolvidos no 

conflito. Enfim, são metodologias que podem ser entendidas como de auxílio à 

negociação de conflitos. 

Conforme relato de BENNETT e CROPPER (apud BREDARIOL, 2001, p.178), 

a principal distinção entre a análise de conflitos e os métodos de apoio ao 

planejamento referem-se à forma como ambos lidam com as incertezas. Na análise de 

conflitos, o que se pretende é resolver as incertezas relacionadas às estratégias, 

posições e movimentos dos atores. E para os métodos de apoio ao planejamento, as 

incertezas estão vinculadas à necessidade de informações mais precisas e 

orientações políticas mais claras, e ao desenvolvimento de relações. 

Na presente dissertação, com o intuito de orientar a simulação da negociação 

de um conflito ambiental, sugere-se a utilização da Abordagem da Escolha Estratégica 

(Strategic Choice Approach) – metodologia que será aplicada no conflito da Cidade 

dos Meninos. Esta metodologia destaca-se pela maneira como conduz seus usuários 

a progressos graduais no que tange à tomada de decisões, sobretudo a partir do 
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enfoque em meios alternativos de gerenciar as incertezas, tendo como base a 

participação dos diversos atores envolvidos no processo de disputa. 

 

3.3.1  Estruturação de Problemas: Crítica aos Métodos da Pesquisa Operacional 

 

A metodologia escolhida para ser aplicada na presente dissertação para fins de 

simulação da negogiação de um conflito, a Abordagem da Escolha Estratégica, 

pertence ao campo das metodologias de estruturação de problemas. Assim, antes de 

iniciar a apresentação das bases que fundamentam tal metodologia, é importante tecer 

alguns comentários a respeito das origens do que se convencionou chamar de 

metodologias de estruturação, bem como suas contribuições para o processo de 

tomada de decisões. 

Por muito tempo, o processo de tomada de decisões teve como principal 

influência os paradigmas dominantes da Pesquisa Operacional (PO). A contribuição da 

PO consiste no auxílio ao processo de tomada de decisões por meio da utilização de 

modelos e analogias, do cálculo e da previsão de possíveis conseqüências para 

diferentes alternativas de ação e por experimentação e simulação visando alcançar 

objetivos previamente definidos. Estes objetivos gerais da PO serviram como base 

para o desenvolvimento de múltiplos métodos e técnicas, as quais buscavam, 

principalmente, a organização de informações usando ferramentas sofisticadas da 

Matemática, com o intuito de alcançar soluções ótimas para os problemas que se 

desejava resolver. 

Todavia, a partir dos anos 1980, a PO sofreu uma série de críticas, reduzindo 

sua clientela tradicional, que era composta basicamente por empresas e organizações 

militares. 

Conforme ROSENHEAD (1989), o paradigma metodológico do processo de 

tomada de decisões da PO é composto de cinco estágios: 

1. Identificar objetivos, com pesos; 

2. Identificar cursos alternativos de ação; 

3. Predizer conseqüências de ações em termos de objetivos; 

4. Avaliar as conseqüências em uma escala de valor comum; 

5. Selecionar a alternativa cujo benefício líquido seja mais alto. 

 

Pode-se dizer que estas metodologias deveriam funcionar independentemente 

de quem as aplicava. Havia também o problema da incorporação do contexto na 

estruturação do problema, o que elevava a complexidade matemática do processo de 
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tal maneira que seria muito difícil superá-la. A solução, então, seria considerar o 

contexto como imutável, o que distancia-se demasiadamente da realidade. 

As metodologias vinculadas à PO ficaram muito voltadas a técnicas 

computacionais capazes de resolver os problemas de otimização que surgiam, de 

maneira que uma das críticas que se faziam era que as técnicas tinham passado a 

determinar a abordagem. 

Outra limitação das metodologias ortodoxas da PO, nas quais predomina a 

função objetivo e sua maximização, é que as mesmas limitam-se a atender a apenas 

um dos lados do problema, geralmente direções de empresas e nunca alguma espécie 

de organização comunitária. 

Outras críticas ainda dirigidas às metodologias da PO residem no fato de as 

mesmas considerarem que as decisões podem ser tomadas independentemente das 

pessoas, ou seja, as pessoas são consideradas como “constantes”. Ademais, os 

problemas são tratados como se fossem independentes e não interligados. 

Os métodos de estruturação de problemas surgiram por volta das décadas de 

1960 e 1970, mas se consolidaram apenas quando da crise da PO, apresentando-se 

como alternativas. Estes métodos forçam mudanças nos paradigmas da PO, como na 

definição de seu campo de trabalho, por exemplo, não mais se caracterizando como 

métodos de otimização de soluções, mas como métodos para pensar problemas, 

voltando-se para a ação. O que pretendem é valorizar a percepção dos diversos 

atores evolvidos, de maneira a estruturar suas diferentes formas de pensar as 

decisões que queiram tomar, incorporando suas sugestões de alternativas de 

resolução para problemas considerados complexos, em processos de tomada de 

decisões sob condições de pressão, urgência, incerteza ou conflito. 

A principal característica dos métodos de estruturação de problemas está 

justamente nesta nova percepção do conflito, considerado como um problema 

complexo e dotado de incertezas. Com o intuito de auxiliar a tomada de decisões, são 

incorporadas as diferentes visões que os atores têm sobre o conflito. 

ROSENHEAD (1989) apresenta alguns exemplos de tais metodologias para 

lidar com situações que envolvam complexidade, incerteza e conflito: Mapeamento 

Cognitivo, Soft Systems, Abordagem da Escolha Estratégica, Robusteness Analysis, 

Metagame e Hypergame. 

Abaixo, a tabela 3.1 sintetiza os dois paradigmas colocados em contraste: o 

paradigma dominante , vinculado aos métodos da PO, e o paradigma alternativo, que 

norteia as metodologias de estruturação de problemas. 
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PARADIGMA DOMINANTE (PO) PARADIGMA ALTERNATIVO 

Formulação do problema em termos de um 

objetivo único e otimização. Múltiplos 

objetivos, se reconhecidos, são submetidos 

a negociações numa escala comum. 

Sem otimização; busca soluções 

alternativas que são aceitáveis em 

dimensões diferentes e sem negociação. 

Demanda de dados é imensa, com 

conseqüentes problemas de distorção, 

disponibilidade e credibilidade. 

Demanda de dados reduzida, considerando 

uma maior integração de hard e soft dados, 

com julgamento social. 

Cientifização e despolitização. Simplicidade e transparência, visando à 

clareza dos termos em conflito. 

Pessoas são tratadas como objetos 

passivos. 

Pessoas são tratadas como sujeitos ativos. 

Suposição de um único decisor com 

objetivos abstratos, dos quais ações 

concretas podem ser deduzidas por 

implementação através de uma hierarquia 

de comando. 

Facilita o planejamento de baixo para cima. 

Tentativa de abolir futuras incertezas; e 

tomada de decisões previamente. 

Aceitação de incertezas e manutenção de 

opções abertas para resoluções posteriores. 

Tabela 3.1: Paradigma Dominante x Novos Paradigmas 

Fonte: ROSENHEAD (1989). 

 

3.3.2  A Abordagem da Escolha Estratégica44 

 

A Abordagem da Escolha Estratégica consiste em uma metodologia para 

estruturação de problemas com o intuito de auxiliar o processo de tomada de decisão, 

tendo como base a idéia segundo a qual as dificuldades em processos de tomada de 

decisão estão associadas a incertezas existentes. Estas, de acordo com FRIEND 

(1989), podem ser de três tipos: 

 

a) Incertezas quanto ao ambiente de trabalho (Incertezas de Ambiente – IA): 

incertezas de natureza relativamente técnica, associadas a preocupações do 

tipo “esta decisão é difícil porque não sabemos o suficiente a respeito de suas 

circunstâncias, pois não podemos prever que conseqüências podem advir de 

diferentes cursos de ação”. 

                                                 

44 Para maiores detalhes sobre esta metodologia, ver FRIEND (1989). 
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b) Incertezas quanto aos valores-diretrizes (Incertezas de Valores – IV): 

incertezas relacionadas à necessidade de melhores valores e definições de 

caráter político ou estratégico, e associadas a preocupações do tipo “esta 

decisão é difícil porque existem muitos objetivos conflitantes, interesses, 

prioridades... porque não temos clareza suficiente sobre o rumo que devemos 

seguir”. 

 

c) Incertezas quanto aos campos de decisão relacionados (Incertezas de 

Relações – IR): incertezas vinculadas a relações estruturais entre uma decisão 

que está em vista e outras com as quais a mesma possui ligações. São 

levantadas preocupações como “esta decisão é difícil porque estamos 

tratando-a de maneira isolada”. 

 

A figura 3.1 apresenta esquematicamente como as diversas incertezas podem 

estar relacionadas a um problema. 

 

Figura 3.1: Tipos de Incerteza 

Fonte: Adaptado de FRIEND (1989). 

 

FRIEND (1989) também destaca que a dinâmica do método da Abordagem da 

Escolha Estratégica é fundada nos seus quatro modos de tomada decisão 

complementares: 

 

a) Modo de Estruturação: modo no qual a principal preocupação consiste em, 

como o próprio nome sugere, estruturar o problema, em termos de formulação 

 

O QUE 
FAZER? 

IA 
(Incertezas de Ambiente) 

 
“MAIS INFORMAÇÕES” 

IR 
(Incertezas de Relações) 

 
“ABORDAGEM MAIS AMPLA” 

IV 
(Incertezas de Valores) 

 
“OBJETIVOS MAIS CLAROS” 
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do mesmo e, também, de alcance das decisões a serem tomadas. É preciso 

considerar se o foco atual deve ser expandido ou reduzido, se o problema, 

dada a sua complexidade, deve ser dividido em partes menores mais fáceis de 

serem gerenciadas ou não. 

 

b) Modo de Concepção de Soluções: modo no qual a principal preocupação 

reside na avaliação dos possíveis cursos de ação relacionados ao problema já 

estruturado. São levantados questionamentos do tipo: “Existem opções 

suficientes em vista?”; “Há algum impedimento de ordem técnica ou política 

que possa restringir a aplicação conjunta de opções de solução para lidar com 

diferentes partes do problema?”. 

 

c) Modo de Comparação: Modo no qual as preocupações recaem sobre os meios 

cujas conseqüências ou outras implicações de diferentes cursos de ação 

devem ser comparadas. Na análise das alternativas propostas, é preciso 

considerar todos os tipos de critérios possíveis: econômicos, sociais, entre 

outros. 

 

d) Modo de Escolha: Modo no qual as preocupações residem nos compromissos 

a serem assumidos no futuro. Assim, tanto os compromissos já firmados, 

necessários à promoção de ações concretas, devem ser considerados, como 

os meios pelos quais o processo deve ser gerenciado no futuro. Da mesma 

forma, estratégias alternativas para lidar com as incertezas ao longo do tempo 

também devem ser revistas. 

 

A partir de uma abordagem cíclica, e em meio a um ambiente de incertezas e 

pressões externas, a metodologia é organizada de forma a percorrer os diferentes 

modos do processo de tomada de decisão com o intuito de: (1) dar forma aos 

problemas; (2) identificar as áreas de decisão, (3) projetar possíveis alternativas de 

solução; (4) comparar alternativas; e (5) escolher as ações a serem empreendidas 

(BREDARIOL, 2001). 

O método é aplicado a partir da realização de seminários, nos quais se reúnem 

os representantes dos atores sociais interessados no processo de tomada de decisão. 

Entretanto, conforme FRIEND (1989), é importante ressaltar que os quatro modos do 

processo de tomada de decisão não precisam ser seguidos de forma a cumprir uma 

seqüência lógica de etapas predefinidas. Há liberdade de transição entre os modos 



 

 62 

nos quais o método se fundamenta, que é ditada pelas demandas dos atores inseridos 

no processo de negociação do conflito. 

 

 

Figura 3.2: Modos da Tomada de Decisão 

Fonte: Adaptado de FRIEND (1989). 

 

Para a estruturação do problema é necessário organizar uma lista com os 

assuntos considerados importantes pelo grupo envolvido no conflito, os quais serão 

classificados e agrupados como se segue: 

− Áreas de decisão (AD): assuntos que possuem duas (ou mais) opções 

de escolha; 

− Áreas de incertezas (AI): assuntos que apresentam obstáculos à 

decisão; 

− Áreas de comparação (AC): assuntos de caráter mais amplo, que são 

utilizados como critérios de escolha. 

 

Ainda no modo de estruturação, é realizada uma primeira discussão a respeito 

das incertezas (ou dúvidas) levantadas pelo grupo, as quais se agrupam conforme as 

três classes mencionadas anteriormente: incertezas de ambiente (IA), incertezas de 

valores (IV), e incertezas de relações (IR). 

Segundo BREDARIOL (2001), após identificar as áreas de decisão e classificar 

as dúvidas, passa-se à elaboração do relatório de progresso. Este deve ser 

estruturado de forma simplificada, destacando-se os tomadores de decisão, os 

acordos já estabelecidos e os que serão deixados para discussões futuras. O relatório 
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de progresso deve ser apresentado no início ou periodicamente, no decorrer do 

trabalho. 

 

 AGORA FUTURO 

Quem Decisões Dúvidas Decisões Dúvidas 

     

     

Figura 3.3: Modelo de Relatório de Progresso 

Fonte: FRIEND e HICKLING (apud BREDARIOL, 2001, p.95). 

 

Após o reconhecimento das áreas de decisão, atribuem-se apelidos ou selos a 

cada uma das mesmas, as quais serão coladas em um álbum seriado. 

Buscando visualizar as interconexões existentes entre as áreas de decisão 

relacionadas, são traçadas linhas de relação entre elas, resultando na construção do 

grafo de decisões, conforme o exemplo hipotético da figura 3.4, a seguir. 

 

 

Figura 3.4: Grafo de Decisões 

Fonte: FRIEND e HICKLING (apud BREDARIOL, 2001, p.95). 

 

Após a elaboração do grafo de decisões, deve-se selecionar pelo menos três 

áreas de decisão para compor o foco de discussão do grupo ou, melhor, o foco 

estratégico. O critério que orientará esta escolha será o de evidenciar as áreas de 

decisão com maior grau de dependência entre si. Na figura anterior, o foco estratégico 

poderia ser representado nas áreas BCF, ou CFI, ou, mesmo, em BCFI. 

Com o foco estratégico definido, parte-se para a etapa de projetar as possíveis 

soluções, de forma que para cada área de decisão deverão ser relacionadas as 

diferentes opções visualizadas pelo grupo. Visando indicar as incompatibilidades entre 

as opções levantadas, são traçadas barras de opções entre as mesmas. Este 
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procedimento, como lembra BREDARIOL (2001), auxilia na identificação dos possíveis 

focos de conflito entre os diferentes grupos de atores envolvidos na disputa. 

As incompatibilidades verificadas devem ser de alguma forma resolvidas pelo 

grupo, de maneira que o mesmo possa elaborar, em seguida, os possíveis esquemas 

de ação, ou seja, uma lista de escolhas viável para cada uma das áreas de decisão. 

A próxima etapa refere-se à comparação a ser feita entre os diferentes 

esquemas de ação, tendo como base critérios de importância e preferência 

estabelecidos pelos grupos de atores. Para esta tarefa, é necessária a elaboração de 

áreas de comparação, às quais o grupo atribui uma determinada pontuação a fim de 

se comparar as diferentes alternativas de ação levantadas.  

BREDARIOL (2001) sugere a criação de uma folha de balanço (vide a próxima 

figura), ressaltando que a sua importância reside no fato dela constituir-se em um 

instrumento visual, onde não interessa as justificativas das escolhas do grupo. O 

procedimento consiste apenas em comparar a alternativa A com a alternativa B. O 

mesmo autor ainda reforça que a utilização deste dispositivo de comparação em uma 

situação de conflito, na qual todos os atores sociais relevantes estão representados, 

pode permitir a discussão sem que haja, necessariamente, agressões, 

incompreensões, ou quaisquer outros tipos de problemas de comunicação entre os 

atores envolvidos. 

Concluída a avaliação das diferentes alternativas, é possível que o grupo 

realize uma nova discussão a respeito de suas incertezas. Pois, para elaborar um 

novo relatório de progresso, é preciso selecionar quais incertezas deverão ser 

resolvidas no momento e quais poderão ser deixadas para uma ocasião futura. As 

mesmas devem ser selecionadas a partir de critérios que leve em consideração, no 

mínimo, o que cada decisão representará em termos de custos, ganho de tempo, 

credibilidade, ou os critérios e áreas de comparação estabelecidos no início do 

trabalho, em comum acordo entre os atores. Além do mais, é importante registrar 

opções a serem preteridas e a planejar, de maneira que se possa garantir um 

processo de retomada do trabalho, quando este for possível. 
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Alternativa A CRITÉRIOS Alternativa B 

E C S M   M S C E 

 Social  

    

 Ambiental  

    

 Custos  

    

 Político  

    

 Outros  

Escala não numérica de níveis de importância: 

E = extrema; C = considerável; S = significativa; M = marginal. 

Figura 3.5: Folha de Balanço 

Fonte: FRIEND e HICKLING (apud BREDARIOL, 2001, p.96). 

 

A etapa seguinte consiste na elaboração do pacote de compromissos, o qual 

deverá discriminar, nas áreas de decisão, as decisões imediatas e as futuras. Além do 

mais, na mesma linha que BREDARIOL (2001), sugere-se adicionar detalhes ao 

relatório de compromissos como acordos realizados, responsáveis por cada ação, 

cronogramas e meios. 

Na figura abaixo são listadas as decisões selecionadas na área foco, os 

esquemas de ação selecionados, as ações exploratórias e complementares das 

decisões imediatas, as opções preteridas e as decisões a planejar. 

 

DECISÕES IMEDIATAS DECISÕES FUTURAS 
Áreas de 

Decisão Ações Exploração 
Opções 

Preteridas 
A Planejar 

B Esquema II Complementação de II Esquema I  

C Esquema VI Combinação com II Esquema III  

F     

Figura 3.6: Pacote de Compromissos 

Fonte: Adaptado de FRIEND (1989). 

 

Tendo em vista a abordagem cíclica e contínua na qual se baseia a Abordagem 

da Escolha Estratégica, pode-se dizer que o pacote de compromissos finaliza a 

aplicação do método ou de uma etapa decisória. No entanto, conforme FRIEND 
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(1989), a elaboração do pacote de compromissos nem sempre indica o término da 

aplicação do método. Independentemente do contexto, novas rodadas de trabalho 

poderão ser conduzidas novamente, segundo os quatro modos de decisão listados 

pela metodologia (estruturação, concepção de soluções, comparação e escolha). 

A aplicação da Abordagem da Escolha Estratégica no planejamento de 

políticas ambientais cresce na medida em que este campo de política pública reflete, 

mais que qualquer outro, a convergência de duas tendências importantes no campo de 

formulação de políticas: a crescente complexidade dos assuntos e a crescente ênfase 

em métodos cooperativos de trabalho (HICKLING, 1987, apud BREDARIOL, 2001). 

Estas tendências, segundo BREDARIOL (2001), conduziram à necessidade de 

adaptação do método, visando atender três tipos de mudanças que se deram no 

contexto político em que são planejados os projetos de longo alcance: um maior 

número de participantes nos processos de planejamento, um maior número de canais 

de comunicação e tempos mais longos, necessários para o estabelecimento de 

acordos entre os participantes. 

 

No capítulo 4, então, a exemplo do que foi discutido no presente capítulo, será 

analisado mais detalhadamente o conflito ambiental da Cidade dos Meninos. Após a 

sua contextualização, será simulada a aplicação da metodologia Abordagem da 

Escolha Estratégica, a fim de se verificar algumas possibilidades de negociação. 
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4  ESTUDO DE CASO: A CONTAMINAÇÃO DO SOLO NA CIDADE DOS MENINOS 

 

Com o objetivo de aplicar a metodologia apresentada no capítulo anterior, 

buscando simular o processo de negociação de um conflito ambiental, será utilizado 

como estudo de caso o problema de contaminação do solo que afeta a localidade da 

Cidade dos Meninos, município de Duque de Caxias, RJ. Evidentemente, vale 

ressaltar que o referido caso de contaminação ambiental foi escolhido pela sua 

gravidade e por ainda não ter sido solucionado, mesmo após quase duas décadas de 

notoriedade pública. 

Para uma melhor simulação da Abordagem da Escolha Estratégica no caso 

selecionado, inicialmente será realizada uma breve descrição histórica do mesmo, 

para, em seguida, mapear os principais atores envolvidos no conflito. 

 

4.1  CASO DA CIDADE DOS MENINOS:  BREVE HISTÓRICO 

 

A região conhecida atualmente como Cidade dos Meninos situa-se no km 13 

da Av. Presidente Kennedy (antiga Estrada Rio-Petrópolis), no distrito de Campos 

Elíseos, município de Duque de Caxias, RJ. Ocupa uma área de aproximadamente 

19,4 milhões de metros quadrados, tendo como limites a Av. Presidente Kennedy , os 

rios Iguaçu e Capivari e o canal do Pilar. A região é atravessada pela estrada 

Camboaba, de terra batida, com aproximadamente 4 km de extensão (SOUZA, 2003; 

BRASIL, 2002). 

Há muito tempo, a Cidade dos Meninos foi utilizada para prestar assistência a 

pessoas menos favorecidas. Em 1923, iniciou-se o projeto intitulado Abrigo Cristo 

Redentor, com vistas à assistência de mendigos e menores desamparados no Rio de 

Janeiro (DOMINGUEZ, 2001). A instituição que inicialmente ocupava uma área de 

3km2, em 1934 foi passada para o controle do governo federal e, em 1942, foi 

transformada em albergue, pela então primeira dama, Dona Darcy Vargas, com o 

intuito de alojar meninas carentes, ao mesmo tempo que oferecia educação e 

aprendizado profissional. Tal projeto social ficou conhecido como Cidade das Meninas 

(BRASIL, 2002). Na década de 1940 foram edificados diversos pavilhões no local, nos 

quais foram incluídos padarias, escola de pesca, oficinas diversas (marcenaria, 

cestaria, mecânica, vassouras etc.), além da implantação de horta, pomar, avicultura, 

suinocultura e criação de bovinos. A instituição ali instalada passou, então, a 

denominar-se Cidade dos Meninos e previa a assistência integral ao menor carente, 

meninos e meninas, dos 3 aos 18 anos. 
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Com a finalidade de efetuar o controle de doenças endêmicas que assolavam o 

país, como a malária, a esquistossomose e a doença de Chagas45, no ano de 1949, o 

governo decidiu produzir em um dos pavilhões localizados na Cidade dos Meninos o 

composto organoclorado HCH46 (hexaclorociclohexano), vulgarmente conhecido como 

“pó-de-broca”47, além de outros pesticidas (DOMINGUEZ, 2003). 

Entretanto, no ano de 1955, a produção de HCH na Cidade dos Meninos 

tornou-se antieconômica devido à dificuldade de se obter cloro (matéria-prima 

necessária) a custos acessíveis, sendo, então, encerrada. Mas, no ano seguinte, a 

direção do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu) foi entregue ao 

Brigadeiro Bijos, o qual assumiu o cargo de diretor do Serviço de Produtos Profiláticos 

(SPP), e resolveu reativar a fábrica de HCH na Cidade dos Meninos através de um 

processo de ampliações e reformas da antiga instalação, que agora passava a se 

chamar Fábrica de Produtos Profiláticos (FPP). Porém, devido a problemas 

econômicos, a tentativa de reativar a fabricação de HCH no local foi frustrada, e a 

fábrica operou somente até 1960 (SOUZA, 2003). 

O problema de contaminação na Cidade dos Meninos teve seu início, 

basicamente, em janeiro de 1961, quando houve efetivamente o fechamento da 

Fábrica de Produtos Profiláticos, encerrando-se todas as atividades produtivas. Tal 

operação ocorreu sem que houvesse qualquer cuidado na desativação da fábrica, ou 

seja, a mesma foi literalmente abandonada. Máquinas, equipamentos, móveis, 

utensílios e, sobretudo, os estoques de matérias-primas, subprodutos, produtos 

intermediários e acabados foram deixados no local sem adoção de normas mínimas 

de segurança para evitar a contaminação ambiental e da população. 

Em meados de 1989, a imprensa do estado do Rio de Janeiro, por meio de 

jornais de grande circulação (como “O Globo”, “Última Hora” e “Jornal do Brasil”) 

denunciou a comercialização ilegal do “pó-de-broca” em uma feira livre na cidade de 

Duque de Caxias. A utilização do referido produto (pesticida organoclorado) já havia 

sido proibida desde 1985, através da Portaria nº 329, de 02/09/85, do Ministério da 

Agricultura48. 

                                                 

45 É importante ressaltar que a região da baixada fluminense apresentava na época altos índices de 
pessoas infectadas pelas doenças citadas. 
46 Na época havia uma necessidade de abastecer o mercado interno com grandes quantidades de HCH a 
um baixo custo, e, coincidentemente, a vinda para o Brasil do químico holandês Henk Kemp, detentor do 
processo industrial mais barato de fabricação do HCH, por catálise química a baixa temperatura, acabou 
por criar as condições necessárias para a implantação de uma fábrica de HCH no país (DOMINGUEZ, 
2001; SOUZA, 2003). 
47 Tal denominação refere-se ao fato de este composto ser amplamente utilizado para combater a broca, 
praga que ataca as plantações de café (SOUZA, 2003). 
48  Segundo a referida portaria, o emprego dos compostos Aldrin, Clorobenzilato, DDT, Dicofol, 
Dodecacloro, Endossulfan, Endrin, HCH, Heptacloro, Lindano, Metoxicloro, Nonacloro, Pentaclorofenol e 
Toxafeno ficou restrito às campanhas de saúde pública, quando do combate a vetores de agentes 
etiológicos de moléstias (BRASIL, 1985, apud SOUZA, 2003). 
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Após a referida denúncia, verificou-se que a fonte do produto era a Cidade dos 

Meninos, fato este comprovado pela FEEMA que, ao inspecionar a área, deparou-se 

com a fábrica do governo desativada, com depósitos ao ar livre de grandes 

quantidades de HCH in natura. Conforme AMBIOS (2002), os resíduos foram 

encontrados espalhados em contato direto com o solo em uma área descampada de 

aproximadamente treze mil metros quadrados, a qual foi posteriormente cercada e 

identificada, por meio de placas no local, como “foco principal”. Na ocasião, a FEEMA 

realizou estudos preliminares em amostras de solo, frutas e vegetais colhidos na 

localidade, constatando a contaminação de todas as matrizes analisadas 

(CECAB/FEEMA, 1991, apud SOUZA, 2003). 

Ainda na ocasião, a Defesa Civil foi acionada tomando como providência a 

remoção de 40 toneladas do produto, acondicionadas em bombonas plásticas, para a 

Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), onde ficaram estocadas por um longo 

período até serem incineradas por uma empresa de São Paulo. 

A partir de levantamentos realizados pela FEEMA, pode-se contabilizar uma 

quantidade do pesticida equivalente a 350 toneladas, além de outras substâncias 

utilizadas no seu processamento, subprodutos e rejeitos que ficaram espalhados, 

empilhados e, possivelmente, enterrados no local denominado “área foco principal”. 

Existiam, ainda, fortes indícios de que volumes desconhecidos de HCH foram retirados 

da área foco e estocados em locais não identificados, durante o período de 

comercialização ilegal do pó-de-broca. Havia também suspeitas de que trechos da 

estrada Camboaba, principal via de circulação dentro da Cidade dos Meninos, teriam 

sido “aterrados” com o produto, o que foi definitivamente comprovado pelo trabalho 

desenvolvido por DOMINGUEZ (2001), para determinação de focos secundários de 

contaminação por HCH no solo da Cidade dos Meninos. 

Em agosto de 1995, por determinação do Ministério da Saúde, a FIOCRUZ 

através de seu Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 

(CESTEH/FIOCRUZ), constatou concentrações de HCH em amostras de sangue de 

moradores até 65 vezes maiores que as encontradas no grupo de controle (BRAGA, 

1996, apud SOUZA, 2003). O Ministério da Saúde então decidiu descontaminar a área 

foco principal através de tratamento do solo com cal virgem, conforme proposta 

sugerida pela firma Nortox. 

Assim, após executar os trabalhos de descontaminação aplicando o processo 

de desidrocloração do HCH em meio alcalino, com emprego de óxido de cálcio, a 

Nortox declarou por meio de laudo técnico que a operação foi realizada com sucesso e 

que a área não apresentava mais qualquer risco à população e ao meio ambiente 

(NORTOX, 1996, apud SOUZA, 2003). 



 

 70 

Posteriormente, BASTOS (1999, apud SOUZA, 2003) verificou que diversos 

fatores não foram considerados no tratamento com cal, de modo que ao invés de 

contribuir para a solução do caso, tal procedimento contribuiu para o agravamento da 

situação. A área considerada foco principal, devido ao espalhamento da mistura solo-

cal-água-contaminantes, ampliou-se de 2.000m2 para 33.000m2, ou seja, 

aproximadamente 16 vezes. 

Em 1999, com o intuito de definir uma estratégia para descontaminar a área da 

Cidade dos Meninos, foi formado um Comitê Técnico, o qual contemplava a 

participação de representantes dos seguintes órgãos: Ministérios da Saúde e da 

Previdência Social, Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias. 

Entre os anos 2000 e 2001, o Ministério da Saúde contratou diversos estudos 

visando à revisão sistemática dos dados já existentes e a coleta de novos dados, com 

a finalidade de completar o diagnóstico a respeito da situação de contaminação 

ambiental e exposição humana aos pesticidas da antiga fábrica na Cidade dos 

Meninos. 

Cumprindo exigências estabelecidas num termo de ajuste de conduta (TAC) 

elaborado pela FEEMA, em 2001, o Ministério da Saúde tomou algumas providências 

como: o cercamento e sinalização da área foco principal; a remoção das dez famílias 

residentes nesta área foco; a identificação de focos secundários; a remoção parcial do 

material contaminado destes focos; a incineração de 40 toneladas de HCH 

armazenadas na REDUC; e a avaliação da contaminação do ar. 

Em novembro de 2001, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) editaram nota técnica onde recomendaram: 

o fechamento dos poços existentes na área; a remoção das famílias residentes; a 

proibição de atividades agrícolas; e o fechamento da área, permitindo a entrada 

somente a pessoas autorizadas.  

Conforme BREDARIOL (2004), o Ministério da Saúde chegou ainda a cogitar, 

no ano de 2002, a hipótese da realização de um leilão da área para transferência da 

propriedade e do passivo ambiental com o compromisso de remediação da área pelo 

comprador. 

O Ministério da Saúde, no entanto, não deu encaminhamento às ações 

necessárias para o saneamento do local e a população ainda continua residindo lá. No 

entanto, com o intuito de propor uma solução efetiva para o caso de contaminação da 

Cidade dos Meninos, no ano de 2007, uma articulação foi promovida pela Secretaria 

do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (SEA-RJ), envolvendo representantes da 

FEEMA, da Prefeitura de Duque de Caxias, da Secretaria de Estado de Saúde e dos 
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Ministérios da Saúde e das Cidades. Em linhas gerais, a idéia consiste em realocar os 

moradores locais para um lugar seguro (livre da contaminação) e promover a 

descontaminação da área. Maiores detalhes sobre esta articulação serão 

apresentados mais adiante, quando se discutirá o conflito e será realizada a simulação 

da negociação do mesmo por meio da aplicação de uma metodologia de apoio à 

tomada de decisões. 

 

4.2  A CONTAMINAÇÃO NA CIDADE DOS MENINOS 

 

BREDARIOL (2004) ressalta que a contaminação na Cidade dos Meninos é 

auto-evidente, de forma que percebe-se facilmente o odor de HCH por toda parte, 

mesmo em vias adjacentes à fazenda e de maneira mais intensa nas proximidades da 

área foco principal, assim como dos focos secundários. 

Como já mencionado anteriormente, o problema de contaminação na Cidade 

dos Meninos tem início a partir de janeiro de 1961, com o fechamento da Fábrica de 

Produtos Profiláticos e o encerramento de todas as suas atividades produtivas. Esta 

operação ocorreu sem os mínimos cuidados necessários na desativação da fábrica, a 

qual, conforme comentado, foi literalmente abandonada. Não houve um processo de 

descomissionamento da área. 

Segundo HERCULANO (2004), a quantidade de material tóxico que 

efetivamente sobrou na cidade dos meninos é incerta. A mesma autora ainda cita que 

os moradores falam em 400 toneladas de “pó-de-broca”; já reportagens de jornais, 

entre 300 e 350 toneladas. A FEEMA fez um relatório, em 1991, apontando 300 

toneladas de resíduos (MELLO, 1999). 

HERCULANO (2004) ainda afirma, com base no relato dos moradores, que a 

fábrica abandonada foi se depredando com o tempo e os tonéis de papelão nos quais 

o HCH estava acondicionado se romperam, de forma que o pó acabou infiltrando-se 

no solo onde os animais pastavam. Quanto ao material abandonado, diferentes usos 

foram dados pela população local: uso doméstico para matar piolhos, e como 

inseticidas de casas e quintais; foi também utilizado para pavimentar a estrada interna; 

o “pó-de-broca” era recolhido pelos moradores e vendido nas feiras livres locais. Tal 

comportamento persistiu até a divulgação, em 1989, do caso pela imprensa, através 

de reportagens que denunciavam a venda de “pó-de-broca” nas feiras livres de Duque 

de Caxias. 

Segundo BREDARIOL (2004), após o encerramento das atividades da fábrica 

de inseticidas, no ano de 1961, foram deixados depósitos de HCH (aproximadamente 

300 toneladas), que se transformaram no principal foco de contaminação da área, 
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tendo em vista a disposição inadequada, o carreamento por ventos, águas pluviais e 

subterrâneas, além dos diversos usos já mencionados. 

Apesar dos relatos sobre o caso da Cidade dos Meninos indicarem a 

manipulação de uma série de substâncias organocloradas, os autores da maioria dos 

trabalhos anteriores se preocuparam em investigar os aspectos relacionados ao DDT 

e ao HCH, uma vez que se tratam dos contaminantes encontrados no local em maior 

quantidade, sobretudo o HCH, composto que era produzido em larga escala na fábrica 

de produtos profiláticos abandonada. Os demais produtos são intermediários ou finais 

da degradação do DDT e HCH, como hexaclorobenzeno, triclorobenzeno, triclorofenol, 

pentaclorofenol, dioxinas, entre outros. Assim, tem-se um caso de contaminação 

ambiental no qual uma determinada população está exposta, por muitos anos, a altas 

doses de pesticidas organoclorados, especialmente os HCH.  

ECOBICHON (1996, apud SOUZA, 2003) descreve pesticida como qualquer 

agente físico, químico ou biológico que mata uma indesejável peste animal ou vegetal. 

Assim sendo, é importante lembrar que todos os pesticidas possuem um grau de 

toxicidade para os organismos vivos; de outro modo eles não teriam aplicação prática. 

Infelizmente, ainda não existe pesticida algum que seja completamente seguro. 

A exposição ao HCH e seus isômeros, pode provocar desde efeitos 

relacionados a indisposição, náusea, vômito, tontura, dor de cabeça, irritação nos 

olhos e na pele, além de provocar cirrose e hepatite crônica, ou mesmo conduzir o à 

morte (BRILHANTE, 1999). Em casos agudos mais severos, a morte pode ocorrer 

horas ou dias após a ingestão do composto. A causa da morte é freqüentemente o 

colapso do sistema respiratório ou circulatório, após convulsões (IPCS, 1991; SMITH, 

1991; CASARETT, 1996; apud SOUZA, 2003). 

KOIFMAN et al. (2002, apud SOUZA, 2003), chegou à conclusão de que existe 

uma relação entre o aumento da distribuição da mortalidade por câncer e o perfil 

topográfico observado nas populações que vivem próximo ao foco principal de 

contaminação por pesticidas na Cidade dos Meninos, sugerindo uma associação entre 

a exposição continuada a HCH e outros pesticidas e o desenvolvimento de câncer. 

 

4.2.1  As Rotas de Exposição na Cidade dos Meninos49 

 

Conforme o estudo realizado pela AMBIOS (2002), uma rota de exposição 

deve ser entendida como um processo que permite o contato dos indivíduos com os 

                                                 

49 O presente item foi elaborado com base no estudo desenvolvido em 2002 pela AMBIOS – Ambios 
Engenharia e Processos Ltda – intitulado “Avaliação de Risco à saúde Humana por resíduos de 
Pesticidas Organoclorados em Cidade dos Meninos, Duque de Caxias”. 
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contaminantes originados em uma fonte de contaminação por poluentes. A rota de 

exposição inclui todos os elementos que ligam uma fonte de contaminação com a 

população receptora, sendo composta por cinco elementos: (a) fonte de 

contaminação; (b) compartimento ambiental e mecanismos de transporte; (c) ponto de 

exposição; (d) via de exposição; e (e) população receptora. Tais elementos poderiam 

ocorrer tanto no presente como no passado ou no futuro. 

É importante não confundir rota de exposição com via de exposição. Esta 

constitui-se no modo como um composto químico entra em contato com o organismo 

exposto (ingestão, contato dérmico, inalação). 

Diferentes rotas de exposição, mesmo com um único contaminante em comum, 

podem significar diferentes problemas de saúde, pois um determinado compartimento 

ambiental específico, ou uma via de exposição, podem chegar a ser parte de múltiplas 

rotas de exposição e mecanismos de transporte diferentes podem dar lugar a que 

pessoas se exponham a distintas concentrações de contaminantes. 

 

4.2.1.1  Rotas de Exposição Completa 

 

Uma rota de exposição completa consiste naquela em que seus cinco 

elementos ligam a fonte de contaminação com a população receptora, 

independentemente da temporalidade (passado, presente ou futuro). No caso da 

Cidade dos Meninos, consideram-se como rotas de exposição completa os solos e os 

alimentos. 

 

a) Solos 

Enquanto não havia o reconhecimento pelas autoridades competentes sobre a 

grave situação de risco relacionada à disposição inadequada de resíduos pela antiga 

fábrica de pesticidas, não existia qualquer controle que limitasse o acesso direto de 

pessoas à área foco principal. Além do mais, os resíduos também foram utilizados 

como material de capeamento das estradas na Cidade dos Meninos, fato que ampliou 

a exposição à contaminação de todos os residentes que utilizavam as vias de acesso. 

A estocagem, manuseio e utilização dos resíduos como inseticida nas residências, 

resultou em solos contaminados em diversos pontos da Cidade dos Meninos. Assim, 

pode-se concluir que os solos constituem-se em uma rota completa de exposição. 

É importante notar que apesar do reconhecimento da situação de risco 

existente, e mesmo após o isolamento da área foco principal, a existência de focos 

secundários na estrada Camboaba e resultados em amostragens de poeira domiciliar, 

mesmo em áreas distantes do focos, indicam a continuação da exposição à 
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contaminação, o que persistirá enquanto não forem realizadas operações seguras de 

remediação na Cidade dos Meninos. 

 

b) Alimentos 

Grande parte dos alimentos consumidos e comercializados na Cidade dos 

Meninos foi, e continua sendo, produzida pelos seus residentes, por diversas razões 

(características socioeconômicas da população, grandes áreas propícias à produção 

de alimentos etc.). Vale ressaltar que dos alimentos produzidos na localidade, existe 

comprovação de que os de origem animal (ovos e leite) apresentam concentrações de 

contaminantes com risco para a saúde humana. 

Desta forma, como não foram tomadas as devidas providências para coibir a 

produção e consumo dos alimentos na Cidade dos Meninos, deve-se admitir que os 

alimentos também constituem rotas de exposição completa. 

 

4.2.1.2  Rotas de Exposição Potencial 

 

Além das rotas de exposição completa, também é importante considerar as 

potenciais, que podem ser definidas como as que apresentam a falta de um ou mais 

elementos que constituem uma rota de exposição. As mesmas indicam que pode 

haver ocorrido um contaminante no passado, pode ocorrer no presente ou poderá 

ocorrer no futuro. Assim, como rotas potenciais, citam-se a água subterrânea e os 

compartimentos atmosféricos. 

 

a) Água Subterrânea 

O longo processo de contaminação há mais de quarenta anos e a existência de 

pelo menos 35 poços de captação subterrânea na Cidade dos Meninos, onde não 

foram realizadas análises que atestem a qualidade de suas águas captadas, 

sobretudo na área foco principal e áreas vizinhas ao bairro, indicam a existência de 

rotas potenciais de exposição pelos contaminantes de interesse. 

 

b) Compartimento Atmosférico 

Os dados sobre a contaminação dos compartimentos atmosféricos não são 

conclusivos. Todavia, levantamentos realizados através da amostragem de poeira 

domiciliar em residências indicaram que mesmo em áreas distantes dos principais 

focos de emissão dos contaminantes existem teores elevados de pesticidas, o que 

constata a existência de rota exposição potencial através dos compartimentos 

atmosféricos (AMBIOS, 2002). 
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4.2.1.3  Populações Expostas 

 

A contaminação bastante dispersa na Cidade dos Meninos foi causada pelo 

uso indevido dos resíduos, tanto pelo capeamento da estrada Camboaba como pela 

dispersão ativa feita pelos moradores, o que provavelmente ocasionou a formação de 

focos secundários de contaminação. 

Com relação à contaminação das águas subterrâneas, há a necessidade de 

estudos mais amplos que objetivem determinar a pluma de contaminação tanto na 

área foco principal como nos focos secundários, além de uma avaliação de todos os 

poços existentes na Cidade dos Meninos. Isto porque amostras de água subterrânea 

coletadas na Vila Malária apresentaram concentrações dos poluentes acima das 

normas de referência utilizadas. 

Segundo consta no relatório da AMBIOS (2002), também foi observado que os 

poços geralmente servem a mais de uma residência e foram construídos sem os 

devidos cuidados técnicos (falta de encamisamento e cinturão sanitário), e, muitas 

vezes, encontram-se próximos a fossas sépticas. Assim, as pessoas que consomem 

águas de origem subterrânea na Cidade dos Meninos, para quaisquer fins, estão 

expostas ao risco de contaminação. 

Em função do relevo, a migração superficial dos contaminantes, através do 

arraste pelas águas das chuvas, dão indícios de que as áreas de pastagem devem 

apresentar risco de contaminação da cadeia trófica. Desta forma, as pessoas que 

consomem alimentos, sobretudo os de origem animal, produzidos na Cidade dos 

Meninos, estão expostas ao risco de contaminação. 

É importante ressaltar que outros locais da Cidade dos Meninos próximos aos 

focos secundários, principalmente aqueles localizados ao longo da estrada 

Camboaba, possuem grande possibilidade de risco de exposição humana. 

Quanto à dispersão pela atmosfera, destacam-se os resíduos de pesticidas 

emitidos que podem apresentar-se na forma de vapor ou como material particulado 

suspenso. Também é importante notar a presença de grande volume de resíduos 

utilizados no capeamento da estrada Camboaba (de terra, sem cobertura), 

constituindo-se como fonte permanente de emissão de material particulado suspenso, 

contaminando, por ocasião da passagem de veículos, ou mesmo durante condições 

atmosféricas favoráveis (fortes ventos), toda a área. 

Assim, tendo em vista a proximidade da maioria das residências da Cidade dos 

Meninos à estrada Camboaba e demais estradas vicinais, torna-se evidente a 

contaminação por inalação dos resíduos contidos no material particulado suspenso. 
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Conseqüentemente, a utilização da referida estrada pelos residentes da Cidade dos 

Meninos, em deslocamentos a pé ou na espera por meios de transporte, representa 

uma constante via de exposição para a população. 

Além da população residente na Cidade dos Meninos, outros grupos também 

podem ter sido ou estão expostos aos contaminantes, devendo ser avaliadas sob o 

ponto de vista de saúde, como por exemplo: 

− Trabalhadores da antiga fábrica que permaneceram no local e 

trabalhadores que mudaram para outro local; 

− Trabalhadores do Abrigo Cristo Redentor que não moravam no local 

(professores, serventes etc.); 

− Ex-internos do Abrigo Cristo Redentor; 

− Pessoas que trabalham e outras que transitam no local; 

− Pessoas que moram fora, mas consomem alimentos da região (ovos, 

leite, queijo, manteiga etc.). 

 

A tabela a seguir apresenta, de maneira resumida, as rotas de exposição na 

Cidade dos Meninos. 
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4.3  ANÁLISE DO CONFLITO NA CIDADE DOS MENINOS 

 

4.3.1  Breve Descrição do Conflito 

 

Conforme mencionado no item 4.1, foi articulada atualmente uma solução para 

o passivo ambiental da Cidade dos Meninos pelo atual Secretário de Estado do 

Ambiente, Carlos Minc, que formou um grupo de trabalho juntando representantes da 

FEEMA, da Prefeitura de Duque de Caxias, da Secretaria de Estado de Saúde e dos 

Ministérios da Saúde e das Cidades. 

Após a realização de uma análise do problema, foram definidos três pontos 

básicos a serem resolvidos até o primeiro semestre de 2008. O primeiro refere-se à 

realocação das 340 famílias que vivem no local, com a construção de novas casas em 

terreno a ser definido pela prefeitura, ao custo de R$21 milhões, financiado pelo 

Ministério das Cidades50 e pelo Banco Caixa Econômica Federal (SECRETARIA DE 

ESTADO DO AMBIENTE DO RJ, 2007). A coordenação das obras, entretanto, estará 

a cargo da Prefeitura de Duque de Caxias, a qual espera concluí-las em até oito 

meses. 

O segundo ponto consiste na descontaminação do terreno que deverá ocorrer 

após a realocação das pessoas. Os investimentos serão da ordem de R$7 milhões, 

provenientes do Ministério da Saúde e do Tesouro Nacional. Em seguida, o grupo de 

trabalho definirá um novo uso para o terreno, para evitar sua favelização, pois 

especula-se que a área descontaminada deverá adquirir assim um maior valor, pois a 

mesma será cortada pela rodovia Arco Metropolitano51. 

O atual prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, espera que a partir da 

liberação da verba para as obras relativas à realocação, o processo de licitação seja 

iniciado e, num prazo de dois meses, esteja concluído. É importante frisar que a 

escolha do futuro bairro no qual as casas serão construídas deverá ser amplamente 

discutida com os moradores antes. Entre estes bairros, figura como opção a própria 

Cidade dos Meninos (em área não contaminada), além de outros como Sarapuí 

(LESSA, 2007). 

Enquanto as obras não acontecem, o acompanhamento da saúde dos 

moradores da Cidade dos Meninos está sendo feito por meio da FIOCRUZ e pelo 

                                                 

50 A construção de novas casas para os moradores que vivem na referida área de risco foi incluída no 
recente Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, que visa promover a 
expansão do crescimento a partir de investimentos em infra-estrutura em todas as regiões do Brasil. 
51 O Arco Metropolitano ligará Itaboraí ao Porto de Itaguaí, na Baía de Sepetiba, cortando os municípios 
de Itaboraí, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé, Nova Iguaçu, Japeri, Itaguaí e Seropédica. 
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Instituto Nacional de Câncer (INCA), que realizam periodicamente atendimento 

ambulatorial e exames nos moradores (BENDLER, 2007). 

Apesar do acompanhamento realizado pela FIOCRUZ com relação ao estado 

de saúde da população da Cidade dos Meninos, há dúvidas, por parte de alguns 

moradores, a respeito do diagnóstico correto, pois apesar da confirmação quanto à 

existência de substâncias estranhas no sangue de alguns, ninguém sabe ao certo o 

que pode acontecer com eles (LESSA, 2007). Conforme relato de GALVÃO (2007), 

somente há dois anos, com base em exames realizados em 2000 pela FIOCRUZ, os 

1.400 moradores obtiveram a constatação do que já desconfiavam: 97,2% deles estão 

contaminados. Todavia, nada foi esclarecido quanto aos possíveis efeitos da 

substância tóxica presente no sangue, nem mesmo os possíveis tratamentos 

necessários foram informados. 

A comunidade, alheia ao seu verdadeiro estado de saúde e em meio a um 

clima de incertezas sobre o risco a que está submetida, ainda tem que conviver com o 

preconceito que sofrem fora do bairro, devido ao problema de contaminação no local. 

Além do mais, o bairro encontra-se isolado: há uma guarita na entrada, de forma que 

guardas do Ministério da Saúde fazem o controle de todos que entram ou saem da 

localidade, inclusive o acesso de caminhões de entregas de mercadorias; as escolas 

estão fechadas (desde 1996), bem como a Igreja; o Grêmio Recreativo da Cidade dos 

Meninos também já não funciona. Da mesma forma, há recomendações para que não 

sejam consumidos alimentos de origem animal ou vegetal na região. 

Segundo GALVÃO (2007), o atual secretário de Saúde de Duque de Caxias, 

Oscar Berro, rebatendo as críticas a respeito da desinformação quanto ao diagnóstico 

da saúde da população afetada pela contaminação, afirma que o assunto ainda está 

sendo estudado por especialistas da FIOCRUZ. Esta, por sua vez, assegura que os 

moradores terão acompanhamento permanente e serão informados caso a caso sobre 

o grau de contaminação. 

Resta mencionar que há, ainda, em tramitação na Câmara dos Deputados, um 

projeto de lei da Casa Civil que propõe uma indenização por danos físicos e morais de 

pelo menos R$50 mil aos residentes da Cidade dos Meninos que tenham sido 

expostos à contaminação por pesticidas organoclorados52. Da parte dos moradores da 

Cidade dos Meninos, este valor proposto é pequeno, e os mesmos reivindicam que 

seja feito reajuste para algo em torno de R$150 mil. 

O conflito na Cidade dos Meninos, então, está relacionado às formas de gestão 

do problema de contaminação em questão. Esta já foi identificada – porém ainda não 

                                                 

52 Projeto de Lei nº 3.034, de 2004. 
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está devidamente detalhada –, os moradores do bairro ainda resistem à idéia de 

realocação para outra localidade, ao mesmo tempo em que demandam uma maior 

indenização pelos danos sofridos do que a que se pretende ofertar. Ademais, não há 

dados concretos sobre o real estado de saúde em que se encontra a população 

afetada pela contaminação, o que impede a tomada de decisão em torno da melhor 

estratégia a ser adotada para tratar dos problemas de saúde adquiridos. 

É interessante notar a percepção dos moradores da Cidade dos Meninos 

quanto ao risco de contaminação existente. Pois, conforme relata HERCULANO 

(2004), nem todos os moradores concordam com a idéia de que ali seja uma região de 

risco, alguns afirmam que não há, nem houve perigo de contaminação, sob a 

justificativa de que a área onde ficava a fábrica está bem cercada e representa uma 

pequena parcela da área total da Cidade dos Meninos. 

Mesmo os moradores que se dizem contaminados também não querem sair, 

pois se consideram privilegiados por morarem em um local com boas condições de 

habitação, segurança, proximidade com o Centro de Duque de Caxias, bem servido 

por transportes públicos e escolas, atendidas por serviços urbanos de abastecimento 

de água, energia e saúde (HERCULANO, 2004; BREDARIOL, 2004). Ao contrário do 

que ocorre em casos similares de locais quimicamente contaminados, não só os atuais 

moradores querem permanecer ali, como outros querem invadir a área, razão que 

levou à presença de segurança armada e ostensiva (HERCULANO, 2004).  

Existe, portanto, um conflito em função do interesse da integração da área ao 

mercado de terras e do interesse da população em permanecer residindo no local. Ao 

mesmo tempo, prevalece a insegurança dos moradores quanto ao destino que será 

dado a eles ou às soluções de reassentamento que são oferecidas. 

 

4.3.2  Identificação dos Principais Atores e de suas Preferências 

 

Como forma de iniciar a estruturação do problema acerca da contaminação na 

Cidade dos Meninos, faz-se necessário identificar os principais atores envolvidos no 

conflito, bem como suas respectivas preferências. Na mesma linha que BREDARIOL 

(2001), buscou-se organizar os atores conforme a seguinte classificação: sociedade, 

poder público, instituições de pesquisa e mídia. A tabela abaixo apresenta os 

principais atores em questão. 
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Principais Atores Envolvidos no Conflito da Cidade dos Meninos 

SOCIEDADE 

− Associação de Moradores da Cidade dos Meninos; 

− Assembléia Permanente de Defesa do Meio Ambiente 

(APEDEMA); 

PODER PÚBLICO 

− Ministério da Saúde; 

− Ministério das Cidades; 

− Secretaria de Estado do Ambiente (SEA-RJ); 

− Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente 

(FEEMA); 

− Prefeitura de Duque de Caxias; 

INSTITUIÇÕES DE 

PESQUISA 

− Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); 

− Instituto Nacional do Câncer (INCA); 

MÍDIA 

− Jornais de grande circulação (O Dia, Jornal do Brasil, O 

Globo etc.); 

− Redes de televisão. 

Tabela 4.2: Principais Atores Envolvidos no Conflito da Cidade dos Meninos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A seguir, cabe realizar a descrição das preferências dos atores acima 

relacionados. Desta forma, espera-se obter uma melhor compreensão a respeito do 

problema a ser analisado, o que vai orientar as escolhas subseqüentes do autor do 

presente estudo ao longo da simulação da negociação do conflito em análise. 

 

a) Associação de Moradores da Cidade dos Meninos 

Entidade que representa os anseios dos moradores do bairro Cidade dos 

Meninos e que visa se credenciar como ator no processo de negociação. Entre as 

reivindicações dos moradores, vale destacar: indenização por danos físicos e morais 

decorrentes do processo de contaminação; esclarecimentos por parte das autoridades 

competentes quanto ao estado de saúde da população local, além de plenas garantias 

quanto à assistência médica necessária; e reassentamento dos moradores na própria 

localidade em área não contaminada. 

 

b) APEDEMA 

Entidade ambientalista que apóia a associação de moradores em quaisquer de 

suas opções. Da mesma forma, também pretende se credenciar como ator no 

processo de negociação, exigindo a descontaminação efetiva da área, além de 
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ressaltar a necessidade de buscar soluções parciais para bairros consolidados no 

entorno (como Santa Isabel e Pilar). 

 

c) Ministério da Saúde 

Atualmente, é o principal órgão responsável pela administração da área e, 

conseqüentemente, possui um importante papel no processo de negociação do 

conflito. Isto porque defende a realocação dos moradores em terreno fora da Cidade 

dos Meninos, sem a qual não haverá a liberação de recursos para a descontaminação 

da área. Além do mais, deseja a transferência da responsabilidade pela administração 

futura da área após a sua efetiva descontaminação. 

 

d) Ministério das Cidades 

Sua participação consiste, principalmente, na liberação dos recursos 

necessários para executar a realocação dos moradores da Cidade dos Meninos, bem 

como a construção de novas residências para os mesmos. Assim, posiciona-se em 

concordância com o Ministério da Saúde, ou seja, a favor da realocação dos 

moradores e da posterior descontaminação da área. 

 

e) Secretaria de Estado do Ambiente 

Órgão que propôs uma solução para tratar do passivo ambiental na Cidade dos 

Meninos, através da articulação de um grupo de trabalho juntando representantes da 

FEEMA, da Prefeitura de Duque de Caxias, da Secretaria de Estado de Saúde e dos 

Ministérios da Saúde e das Cidades. Sendo assim, busca uma solução compartilhada 

para o problema em questão, de forma que haja a descontaminação efetiva da área, 

contemplando as reivindicações dos moradores. 

 

f) Prefeitura de Duque de Caxias 

Possui como principal atribuição a responsabilidade de coordenar as obras de 

construção das novas residências para a realocação dos moradores da Cidade dos 

Meninos. A prefeitura também garante que a escolha do bairro a ser contemplado com 

tais obras será feita em comum acordo com os moradores, os principais beneficiados. 

 

g) FIOCRUZ e INCA 

Órgãos responsáveis pelo acompanhamento da saúde dos moradores da 

Cidade dos Meninos, através da realização periódica de atendimento ambulatorial e 

exames nos moradores. 
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h) Jornais de grande circulação e redes de televisão 

Responsáveis pela tarefa de noticiar os acontecimentos relacionados ao 

conflito em questão. Vale ressaltar, entretanto, que a mídia, de uma forma geral, já 

exerceu um papel importante na dinâmica do conflito, mas, atualmente, pouco tem se 

manifestado a respeito. 

 

4.4  APLICAÇÃO DA ABORDAGEM DA ESCOLHA ESTRATÉGICA 

 

Após a apresentação do conflito, bem como da identificação dos principais 

atores envolvidos, parte-se para a aplicação efetiva do método da Abordagem da 

Escolha Estratégica. Esta metodologia, conforme comentado no capítulo anterior, tem 

como objetivo a estruturação de problemas complexos com vistas a apoiar o processo 

de tomada de decisões. Para tanto, sua aplicação é realizada de forma a percorrer 

seus quatro modos de tomada de decisão complementares: (a) Estruturação; (b) 

Concepção de Soluções; (c) Comparação; e (d) Escolha. 

Antes de efetivamente dar início à aplicação da Abordagem da Escolha 

Estratégica, é importante esclarecer que o que se pretende no presente estudo 

consiste na realização de um exercício de simulação para se alcançar uma solução 

negociada para o conflito da Cidade dos Meninos. Até porque, a metodologia em 

questão requer a participação dos diversos atores diretamente envolvidos no conflito 

em todas as suas etapas. Assim, as considerações a respeito das preferências dos 

atores baseiam-se nas informações coletadas e em hipóteses assumidas pelo autor 

deste trabalho, a fim de percorrer as diferentes etapas do método como se o processo 

de negociação estivesse acontecendo de fato. 

 

4.4.1  Modo de Estruturação 

 

No modo de estruturação, a preocupação principal reside no levantamento das 

áreas de decisão. Estas, por sua vez, referem-se a decisões a serem tomadas com 

base em, pelo menos, duas alternativas mutuamente excludentes. A tabela a seguir 

apresenta as áreas de decisão selecionadas para o conflito na Cidade dos Meninos. 
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ÁREAS DE DECISÃO 

Área Descrição Rótulo 

Realocação dos 

moradores 

A realocação dos moradores deve 

ser realizada? 
REALOCAR? 

Descontaminação 
Como será realizada a 

descontaminação do terreno? 
DESCONTAMINAR? 

Medidas 

compensatórias a 

serem efetuadas 

Como efetuar as devidas 

compensações financeiras pelos 

danos físicos e morais dos afetados 

pela contaminação? 

COMPENSAR? 

Saúde da população 

afetada 

Como gerenciar a saúde da 

população afetada? 
SAÚDE? 

Uso futuro do terreno 
Qual deverá ser o novo uso do 

terreno descontaminado? 
USO FUTURO? 

Tabela 4.3: Áreas de Decisão do Conflito da Cidade dos Meninos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As áreas de decisão constituem-se em elementos fundamentais na Abordagem 

da Escolha Estratégica, uma vez que representam as escolhas que devem ser 

realizadas ao longo do processo de negociação do problema a ser solucionado. É 

fundamental ressaltar que estas áreas de decisão podem apresentar relações de 

interdependência entre si, e, ao mesmo tempo, são passíveis de modificações à 

medida que o processo se desenvolve. 

O critério de escolha utilizado para a seleção das áreas de decisão baseou-se 

nas pretensões explícitas dos atores demonstradas no histórico do conflito. A seguir, 

apresenta-se uma breve justificativa para cada área de decisão escolhida: 

 

− REALOCAR? – A realocação dos moradores constitui-se num ponto 

delicado do problema, pois ao mesmo tempo em que o grupo de trabalho, 

articulado pela Secretaria do Ambiente, a considera como requisito para a 

descontaminação da área, os moradores resistem em aceitar a idéia. 

 

− DESCONTAMINAR? – Esta decisão refere-se à forma como será gerida a 

operação de descontaminação da área, levando-se em conta o 

condicionante colocado pela operação de realocação. Aqui, busca-se decidir 

sobre: os executores da descontaminação; a abrangência da operação 
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(multifuncionalidade ou uso restrito); as técnicas a serem utilizadas; os 

agentes financiadores; e o prazo tolerável. 

 

− COMPENSAR? – As compensações financeiras também geram 

discordâncias, pois o valor proposto pelo projeto de lei relacionado está 

aquém da quantia reivindicada pelos moradores. Assim, é preciso decidir 

sobre a quantia adequada, bem como quais beneficiários devem ser 

contemplados. 

 

− SAÚDE? – A gestão da saúde da população contaminada pelos resíduos 

organoclorados também se constitui num ponto de extrema importância. É 

preciso definir como será feito o acompanhamento médico dos moradores 

contaminados, quem se beneficiará e por quanto tempo. 

 

− USO FUTURO? – A decisão sobre qual deverá ser o uso futuro da área após 

a sua descontaminação coloca-se como muito importante, uma vez que há 

especulações sobre a possibilidade de favelização da área como 

decorrência da nova rodovia que a cortará, caso nenhuma providência seja 

tomada no sentido de inibir tal ação. Assim, é preciso decidir sobre a nova 

forma de ocupação da área, quem assumirá a responsabilidade de gerenciar 

tal processo de ocupação etc. 

 

Normalmente, as áreas de decisão não são independentes entre si. Assim, é 

importante compreender quais são as interligações existentes entre as mesmas, o que 

pode ser feito com o auxílio do grafo de decisões, apresentado na figura que se segue. 

Na elaboração do grafo de decisões para o conflito da Cidade dos Meninos, por 

razões óbvias, elegeu-se a saúde da população afetada pela contaminação como o 

problema principal; afinal de contas, são os moradores locais que sofrem de forma 

desproporcional o ônus da contaminação ambiental evidenciada. Desta maneira, 

observa-se que tanto as decisões quanto às estratégias de descontaminação do 

terreno devem levar em conta as possibilidades de realocação dos moradores e a 

realização das devidas compensações por danos físicos e morais sofridos. 
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Figura 4.1: Grafo de Decisões para o Conflito da Cidade dos Meninos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim, verifica-se que todas as áreas de decisão estão interligadas entre si. A 

exceção fica por conta da decisão quanto aos possíveis usos do solo no futuro. Isto 

porque esta dependerá principalmente da estratégia de descontaminação adotada, 

uma vez que não é necessário restaurar o solo completamente (tarefa que pode 

tornar-se demasiado cara). É possível – e muitas vezes mais viável em termos 

econômicos e financeiros – priorizar um grau de descontaminação menos rigoroso, de 

maneira que os contaminantes sejam isolados no próprio solo, o que acarretaria na 

imposição de usos mais restritivos do mesmo (industrial em detrimento do residencial, 

por exemplo). 

A partir do grafo de decisões, é possível definir o foco com as principais áreas 

de decisão, ou melhor, as áreas que apresentam maiores dificuldades para uma 

negociação. As áreas que serão selecionadas são consideradas prioritárias, devido a 

fatores como urgência, abrangência ou importância. Este foco, denominado foco 

estratégico, é apresentado a seguir. Entretanto, é preciso ressaltar que o grafo de 

decisões aqui elaborado é uma hipótese, e que, numa situação real, o grupo de 

negociadores deveria escolher esse foco para análise de soluções ou para gerar 

novas alternativas. Mas, como o interesse maior deste estudo consiste na correta 

aplicação da metodologia proposta para apoio à resolução de conflitos, acredita-se 

que as hipóteses aqui levantadas são consideradas adequadas. 

 

 
USO FUTURO? 

 
COMPENSAR? 

 
REALOCAR? 

 
SAÚDE? 

 
DESCONTAMINAR? 
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Figura 4.2: Foco Estratégico para o Conflito da Cidade dos Meninos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O foco estratégico selecionado mostra que o principal dilema para a correta 

realização das operações de descontaminação do terreno está entre realocar ou não 

os moradores. Isto porque este é o maior ponto de divergência entre os atores 

envolvidos no conflito. Os moradores relutam em aceitar a realocação, negando, 

muitas vezes, as evidências de contaminação do local. Em contrapartida, o poder 

público insiste em afirmar que a realocação dos moradores é pré-requisito para 

executar as operações de descontaminação. Há, também, outras duas questões 

interligadas: as compensações por danos físicos e morais e a assistência médica 

necessária a ser garantida para tratar os afetados pela contaminação. Sendo assim, 

entende-se que o primeiro passo a ser dado no sentido de se chegar a uma solução 

para o problema de contaminação na Cidade dos Meninos está na decisão de realizar 

ou não a realocação. Decisão esta que desencadearia as etapas seguintes para 

resolver de fato o conflito em análise. 

 

4.4.2  Modo de Concepção de Soluções 

 

As opções para cada área de decisão levantada para o problema de 

contaminação ambiental em análise são apresentadas na tabela 4.4, abaixo. 

 

 
COMPENSAR? 

 
REALOCAR? 

 
SAÚDE? 

 
DESCONTAMINAR? 
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Opções 
Área de Decisão 

Rótulo Descrição 

SIM Outros bairros ou em área local não 

contaminada. REALOCAR? 

NÃO Manutenção dos moradores no local. 

TOTAL 

Atender ao princípio da multifuncionalidade do 

solo, restaurando-o por completo, 

possibilitando vários usos futuros. 

PARCIAL Restringir os usos futuros do solo. 
DESCONTAMINAR? 

NÃO 
Manutenção do quadro atual de contaminação 

do local. 

SIM 
Acordar um valor que atenda as demandas 

dos indivíduos afetados pela contaminação. COMPENSAR? 

NÃO Não compensar. 

SIM 

Garantir assistência médica às pessoas 

afetadas pela contaminação, com base nos 

exames realizados. 
SAÚDE? 

NÃO Não fornecer assistência médica aos afetados. 

RESIDENCIAL 

Assegurar as condições necessárias à 

instalação futura de famílias residentes sobre 

o terreno a ser descontaminado. 

SERVIÇOS 

Restringir os usos futuros do terreno, de forma 

que seja possível assegurar as condições 

necessárias ao desenvolvimento das 

atividades de comércio ou prestação de 

serviços no local. 

INDUSTRIAL 
Restringir os usos futuros do terreno somente 

àqueles relacionados às atividades industriais. 

USO FUTURO? 

NENHUM Isolar a área e impedir a ocupação da mesma. 

Tabela 4.4: Opções para as Áreas de Decisão 

Elaboração própria. 

As opções aqui levantadas refletem a percepção do autor com relação às 

possíveis soluções para o problema de contaminação na Cidade dos Meninos. Assim, 

constituem-se sugestões pautadas nas aspirações de cada ator relacionado ao conflito 

analisado. Evidentemente que tais opções deveriam surgir a partir de um processo de 

discussão e negociação entre os atores participantes do conflito. 
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Em seguida, é importante efetuar a análise de compatibilidade entre as opções 

levantadas para as diversas alternativas de ação. Para tanto, elaboram-se os 

possíveis esquemas decisão, com o intuito de destacar as possíveis soluções viáveis. 

A tabela 4.5, a seguir, sintetiza os esquemas de decisão para o conflito da Cidade dos 

Meninos. 

 

REALOCAR? DESCONTAMINAR? COMPENSAR? SAÚDE? Soluções 
Viáveis 

SIM sim A 
SIM 

NÃO ? B 
SIM não C 

TOTAL 
NÃO 

NÃO não D 
SIM sim E 

SIM 
NÃO ? F 
SIM não G 

PARCIAL 
NÃO 

NÃO não H 
SIM sim I 

SIM 
NÃO ? J 
SIM não K 

SIM 

NÃO 
NÃO 

NÃO não L 
SIM não M 

SIM 
NÃO não N 
SIM não O 

TOTAL 
NÃO 

NÃO não P 
SIM não Q 

SIM 
NÃO não R 
SIM não S 

PARCIAL 
NÃO 

NÃO não T 
SIM ? U 

SIM 
NÃO não V 
SIM não W 

NÃO 

NÃO 
NÃO 

NÃO não X 
Tabela 4.5: Esquemas de Decisão 

Elaboração própria. 

 

Como forma de tornar o processo de tomada de decisões mais claro, é 

importante efetuar uma análise das opções de solução consideradas como inviáveis. A 

partir da tabela 4.5, verifica-se que poucas soluções se mostraram viáveis, ou mesmo 

duvidosas. A grande maioria das soluções apresenta incompatibilidades, as quais 

serão comentadas a seguir. 

A opção de não realização da realocação dos moradores apresenta-se como 

inviável, independentemente das escolhas realizadas para as outras áreas de decisão. 

Isto porque manter os moradores nas suas residências significa mantê-los em 
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exposição ao material tóxico (resíduos de HCH), o que dificultaria qualquer estratégia 

de tratamento dos problemas de saúde da população afetada associados à 

contaminação. Além do mais, as estratégias de descontaminação propostas estão 

condicionadas à retirada dos moradores de suas residências atuais. Entretanto, a 

solução U (tabela 4.5) levanta uma dúvida: será que a partir da garantia aos 

moradores da devida assistência médica, acrescida de uma compensação financeira 

adequada (indenização), haveria viabilidade em não realizar tanto a realocação como 

a descontaminação do local? 

Com a realocação apresentando-se como escolha necessária, o que 

determinará a viabilidade ou não das soluções propostas não está na etapa de 

descontaminação do terreno – que poderá ou não ocorrer –, mas na realização das 

devidas compensações financeiras juntamente com a prestação de assistência médica 

aos moradores contaminados. Qualquer alternativa que desconsidere as indenizações 

aos moradores pelos danos físicos e morais sofridos torna-se inviável. Da mesma 

forma, para que as partes em disputa possam alcançar algum acordo, é preciso 

disponibilizar assistência médica adequada aos afetados pela contaminação. 

Entretanto, ainda fica a dúvida: a compensação financeira pode suprir a necessidade 

da prestação de assistência médica a fim de cuidar da saúde da população afetada, 

tornando viável em alguns casos a opção de não prestar assistência médica (soluções 

B, F ou J)? 

Assim, entende-se que a compensação financeira aos moradores da Cidade 

dos Meninos constitui-se como uma forma de reparação mínima pelos danos sofridos. 

Até porque a contaminação foi um problema imposto aos moradores e não gerado por 

eles. Similarmente, os cuidados médicos necessários para sanar (ou, pelo menos, 

minimizar) os problemas de saúde adquiridos em decorrência do processo de 

contaminação, devem ser garantidos a quem os necessita, por se tratar de um 

problema grave de saúde pública gerado de maneira totalmente negligente quando da 

desativação da antiga fábrica de pesticidas na década de 1960. 

 

4.4.3  Modo de Comparação 

 

Após projetar soluções para cada área de decisão e analisar a viabilidade ou 

não das mesmas, passa-se ao processo de comparação, seguindo algum critério que 

possibilite a tomada de decisão com base na melhor escolha. Este critério, na 

Abordagem da Escolha Estratégica, é a utilização de áreas de comparação, que tem 

como objetivo fornecer uma representação avaliável das conseqüências de uma 

determinada solução. 
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As áreas de comparação servem para estimar conseqüências, efeitos e 

implicações de cada solução proposta. As mesmas, elaboradas para esta simulação, 

são descritas logo em seguida. 

 

− CUSTOS – Os recursos financeiros destinados para a realocação dos 

moradores e posterior descontaminação do terreno estão delimitados pelos 

seguintes órgãos: Ministério das Cidades, Banco Caixa Econômica Federal e 

Ministério da Saúde. A princípio, tem-se disponível a quantia total de R$28 

milhões, como já foi mencionado. No entanto, nada impede que recursos 

complementares sejam adicionados através de negociações com outras 

fontes de financiamento. Deve ser incluída, também, a quantia referente às 

compensações, bem como os gastos relativos à assistência médica a ser 

implementada. Vale ressaltar, entretanto, que a avaliação de custos não 

deverá se pautar apenas em função da racionalidade econômica (execução 

das obras no menor tempo possível), pois existe o viés político do problema, 

uma vez que pode ser necessário retirar recursos previstos para atender 

possíveis novas demandas. 

 

− BENEFÍCIOS – Como benefícios sociais esperados, podem ser citados: a 

descontaminação da área, a assistência médica e social aos moradores, as 

compensações aos moradores por danos físicos e morais decorrentes da 

contaminação, entre outros. 

 

− TEMPO – É do interesse de todos os atores envolvidos no conflito que o 

mesmo tenha um desfecho o quanto antes. O problema da contaminação já 

persiste há décadas, e de maneira impune para os responsáveis. A 

população afetada pela contaminação necessita de soluções urgentes e o 

poder público não vê a hora de acabar com o desgaste político devido ao 

passivo ambiental existente. 

 

Cada área de comparação, conforme os procedimentos da metodologia 

utilizada, deve ser rotulada e associada aos seus efeitos conseqüentes, os quais 

possuem valores passíveis de quantificação. Valores mais altos são atribuídos aos 

efeitos que alcancem os objetivos a que se destinam com maior facilidade. A tabela 

4.6, abaixo, apresenta as áreas de comparação devidamente rotuladas e associadas a 

seus efeitos. 
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ÁREAS DE COMPARAÇÃO 

Rótulo Descrição Efeito Valor 

CUSTOS 

Recursos financeiros que 

deverão ser gastos para 

resolver o conflito. 

Alto 

Médio 

Baixo 

1 

2 

3 

BENEFÍCIOS 

Benefícios sociais a 

serem esperados a partir 

das decisões tomadas. 

Baixo 

Médio 

Alto 

1 

2 

3 

TEMPO 

Tempo necessário para 

que as ações se 

concretizem. 

Alto 

Médio 

Baixo 

1 

2 

3 

Tabela 4.6: Áreas de Comparação 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É importante destacar que a metodologia que está sendo aplicada não prioriza 

uma única solução para o problema que se pretende resolver. Assim, a escolha da 

solução mais adequada vai depender das negociações a serem realizadas com base 

em critérios de comparação. 

Ao aplicar as áreas de comparação às soluções levantadas, estas podem ser 

quantificadas e associadas a um número, o qual visa identificar o seu grau de 

aceitação. Este processo, aqui descrito, encontra-se na tabela 4.7, abaixo, na qual é 

possível realizar uma primeira avaliação das alternativas de decisão. 
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ÁREAS DE DECISÃO ÁREAS DE 
COMPARAÇÃO 

REALOCAR? DESCONTAMINAR? COMPENSAR? SAÚDE? 

S
O

L
U

Ç
Õ

E
S

 
V

IÁ
V

E
IS

 

C
U

S
T

O
S

 

B
E

N
E

F
ÍC

IO
S

 

T
E

M
P

O
 

T
O

T
A

L
 

SIM sim A 1 3 1 5 
SIM 

NÃO ? B 2 2 1 5 
SIM não C - - - - 

TOTAL 
NÃO 

NÃO não D - - - - 
SIM sim E 2 3 2 7 

SIM 
NÃO ? F 2 2 2 6 
SIM não G - - - - 

PARCIAL 
NÃO 

NÃO não H - - - - 
SIM sim I 1 2 1 4 

SIM 
NÃO ? J 1 1 2 4 
SIM não K - - - - 

SIM 

NÃO 
NÃO 

NÃO não L - - - - 
SIM não M - - - - 

SIM 
NÃO não N - - - - 
SIM não O - - - - 

TOTAL 
NÃO 

NÃO não P - - - - 
SIM não Q - - - - 

SIM 
NÃO não R - - - - 
SIM não S - - - - 

PARCIAL 
NÃO 

NÃO não T - - - - 
SIM ? U 1 1 1 3 

SIM 
NÃO não V - - - - 
SIM não W - - - - 

NÃO 

NÃO 
NÃO 

NÃO não X - - - - 
Tabela 4.7: Aplicação das Áreas de Comparação 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As soluções consideradas viáveis merecem destaque e encontram-se 

resumidas na tabela 4.8, a seguir. Ademais, é importante ressaltar que alguns 

comentários acerca destas soluções se fazem necessários. 
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Soluções 
Viáveis REALOCAR? DESCONTAMINAR? COMPENSAR? SAÚDE? 

C
U

S
T

O
S

 

B
E

N
E

F
ÍC

IO
S

 

T
E

M
P

O
 

T
O

T
A

L
 

A SIM TOTAL SIM SIM 1 3 1 5 
B (?) SIM TOTAL SIM NÃO 2 2 1 5 
E SIM PARCIAL SIM SIM 2 3 2 7 
F (?) SIM PARCIAL SIM NÃO 2 2 2 6 
I SIM NÃO SIM SIM 1 2 1 4 
J (?) SIM NÃO SIM NÃO 1 1 2 4 
U (?) NÃO NÃO SIM SIM 1 1 1 3 

Tabela 4.8: Tabela de Soluções 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A solução A contempla a realocação dos moradores para outro local (que pode 

ser em área não contaminada dentro da Cidade dos Meninos, desde que se comprove 

esta não contaminação), juntamente com a descontaminação total do terreno (visando 

à restauração das características naturais do solo), o que possibilitaria uma enorme 

gama de possibilidades de usos futuros do solo. Os afetados pela contaminação 

também receberiam as devidas indenizações por danos sofridos, além da garantia da 

assistência médica necessária para atenuar os problemas de saúde adquiridos. 

A solução B difere da anterior apenas em um ponto: não seria garantida a 

assistência médica, ou seja, a população afetada pela contaminação não receberia os 

devidos cuidados médicos para tratar seus problemas de saúde adquiridos. Todavia, 

fica a dúvida: será que as compensações financeiras seriam capazes de suprir as 

demandas por assistência médica? 

A solução E difere da solução A apenas no que tange ao processo de 

descontaminação adotado. Ao invés de uma descontaminação total, propõe-se 

remediar o solo parcialmente, isolando parte da contaminação presente e restringindo 

os possíveis usos futuros. Esta solução apresenta-se como mais econômica em 

relação à primeira (solução A). 

A solução F, por sua vez, assemelha-se à solução E, exceto pelo fato de não 

garantir assistência médica à população afetada pela contaminação. Mais uma vez, 

fica a dúvida, já levantada na solução B, acerca das compensações financeiras serem 

capazes de suprir as demandas pelos devidos cuidados médicos. 

A solução I diferencia-se das demais descritas até então no que se refere à 

etapa de descontaminação, pois a mesma não contempla este quesito em sua 

proposta. As conseqüências advindas desta escolha recairiam nas possibilidades 
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(escassas ou mesmo nulas) de usos futuros do solo contaminado na Cidade dos 

Meninos. 

A solução J seria idêntica à solução I, a não ser pelo fato de não contemplar a 

assistência médica à população afetada. Assim, como já foi levantado em outras 

soluções propostas, resta a dúvida sobre o fato das compensações financeiras serem 

capazes de suprir as demandas pelos devidos cuidados médicos. 

A solução U constitui-se na mais destoante em relação às demais, pois se 

pauta apenas em compensar financeiramente os afetados pela contaminação e em 

garantir-lhes os cuidados médicos necessários. Sua aplicação dependeria da 

disposição da população afetada pela contaminação em aceitar tais compensações 

(indenizações e assistência médica) em troca do ônus da contaminação ambiental. 

Além do mais, a não realocação dos moradores e a manutenção da contaminação no 

solo local impossibilitaria qualquer estratégia de uso futuro do solo. Deve ser 

acrescentado, também, o risco real de ocorrência de novos conflitos no futuro, uma 

vez que o problema continuaria evidente. 

 

4.4.4  Modo de Escolha 

 

Finalizando a aplicação da metodologia, deve ser efetuada a escolha da 

solução mais adequada dentre às opções apresentadas. Para tanto, recorre-se ao 

conceito de área de incerteza. 

Além das áreas de decisão, é preciso realizar o levantamento das áreas de 

incerteza, ou seja, dos obstáculos à tomada de decisão. As áreas de incertezas estão 

relacionadas na tabela 4.9, e serão descritas em seguida. 
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ÁREAS DE INCERTEZA 

Rótulo Descrição Classificação 

?EXTENSÃO Qual a extensão da contaminação? IA 

?LOCAL 

Existem áreas não contaminadas 

passíveis de aproveitamento na 

Cidade dos Meninos? 

IR 

?ASSISTÊNCIA 
Quem se encarregará de prestar 

assistência social aos moradores? 
IV 

?MONITORAR 

Como será realizada a gestão do sítio 

após a descontaminação? Como será 

realizado o monitoramento? 

IV 

?ADMINISTRAR 
A quem caberá a administração da 

área após a descontaminação? 
IR 

?RESPONSÁVEL 
Quem assumirá a responsabilidade 

por eventuais danos futuros? 
IR 

Legenda: IA = Incertezas de Ambiente; IV = Incertezas de Valores; IR = Incertezas de Relações. 

Tabela 4.9: Áreas de Incerteza do Conflito da Cidade dos Meninos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As áreas de incertezas relacionadas na tabela acima são descritas a seguir: 

 

− ?EXTENSÃO – Uma das dúvidas que existem no problema da Cidade dos 

Meninos está relacionada à falta de informações a respeito da extensão da 

contaminação na localidade. Desta forma, é necessário avaliar e delimitar 

precisamente o grau de contaminação para que as ações de 

descontaminação possam ser planejadas e implementadas adequadamente. 

 

− ?LOCAL – A existência de áreas não contaminadas na Cidade dos Meninos 

pode representar a possibilidade de realocação dos moradores no próprio 

bairro, o que também é uma de suas reivindicações. Com efeito, vale 

ressaltar que esta incerteza está atrelada ao conhecimento preciso da 

extensão da contaminação no local. 

 

− ?ASSISTÊNCIA – A assistência social a ser prestada aos moradores 

contaminados ainda não está esclarecida de fato. É preciso reconhecer que 

as pessoas que foram contaminadas necessitam de cuidados médicos e até 

mesmo psicológicos, tendo em vista os danos físicos contraídos e a 
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discriminação sofrida por conta da contaminação. Desta forma, deve-se 

esclarecer as dúvidas existentes sobre quem deverá se responsabilizar por 

prestar esta assistência, assim como qual será a abrangência da mesma, 

tanto com relação à quantidade de pessoas beneficiadas como à sua 

duração temporal. 

 

− ?MONITORAR – O monitoramento da área após sua descontaminação tem 

importância fundamental na prevenção de problemas futuros que podem 

surgir como decorrência de falhas no processo de descontaminação. Assim, 

a etapa de monitoramento após a descontaminação deve ser bem definida 

em termos de procedimentos a serem adotados e responsabilidade de 

execução, além das providências a serem tomadas caso se verifique algum 

problema futuro. 

 

− ?ADMINISTRAR – Após a descontaminação, é preciso definir a forma pela 

qual a área será administrada, uma vez que existem especulações quanto 

ao possível processo de favelização devido à rodovia Arco Metropolitano 

que cortará a região. Atualmente, a área está sob a responsabilidade do 

Ministério da Saúde, mas ainda não há certezas quanto à responsabilidade 

pela gestão da área no futuro, nem mesmo sobre qual será o novo uso do 

solo. 

 

− ?RESPONSÁVEL – A responsabilidade por eventuais danos futuros ficará a 

cargo de quem? 

 

Com efeito, vale notar que, dependendo das decisões tomadas, um novo 

quadro pode ser gerado para a tomada de decisões. Assim, seria necessário realizar 

uma reavaliação das áreas levantadas inicialmente, o que poderia acarretar na 

recondução do processo ao seu início, ou seja, refazer novamente o percurso dos 

quatro modos de tomada de decisão, conforme ilustrado no esquema apresentado na 

figura 3.2. 

O processo de tomada de decisões necessita da eliminação (ou atenuação) 

das incertezas envolvidas. Entretanto, é preciso que os tomadores de decisão avaliem 

em termos de custos se compensa gastar tempo e recursos financeiros em 

procedimentos (consultorias etc.) que visem esclarecer as dúvidas presentes. Algumas 

incertezas são mais fáceis de ser trabalhadas (ou mesmo eliminadas) que outras. 
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Assim, algumas decisões podem ser tomadas de imediato, ao passo que outras 

podem ser retomadas no futuro. 

Algumas ações podem ser executadas ao longo do processo decisório a fim de 

reduzir ou eliminar determinadas incertezas: realização de mais estudos, modificação 

de valores ou estratégias etc. Desta forma, as escolhas vão se consolidando 

naturalmente. Na tabela abaixo são apresentadas algumas opções exploratórias, ou 

seja, possíveis ações para diminuir as incertezas. 

 

Incerteza Opção Exploratória 

?EXTENSÃO 
Analisar e identificar, por meio de estudos investigativos, a 

verdadeira extensão da contaminação do solo na localidade. 

?LOCAL 

Verificar se há áreas não contaminadas, no interior da Cidade dos 

Meninos, capazes de abrigar os moradores sem que haja a 

necessidade de realocá-los fora do bairro. 

?ASSISTÊNCIA 

Avaliar e quantificar as pessoas que realmente necessitam de 

cuidados médicos em decorrência de problemas de saúde 

adquiridos pela contaminação ambiental, além da definição do 

órgão responsável por custear tais despesas médicas e por 

quanto tempo. 

?MONITORAR 

Realizar estudos no sentido de identificar as melhores alternativas 

de monitoramento da área após a descontaminação que poderão 

ser aplicadas no futuro. 

?ADMINISTRAR 

Definir, através de acordos estabelecidos entre os atores 

envolvidos no conflito, o uso futuro do área e a quem caberá a 

tarefa de administrá-la. 

?RESPONSÁVEL 

Decidir, de forma consensual entre os atores, quem deverá 

responder legalmente por possíveis problemas relacionados à 

contaminação que eventualmente possam ocorrer no futuro. 

Tabela 4.10: Opções Exploratórias para as Incertezas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, resta a elaboração do pacote de compromissos, que é resultado do 

processo de construção das decisões formuladas. Entretanto, é importante frisar que, 

neste trabalho, não se trata efetivamente de encontrar uma solução de fato para o 

problema. Após a elaboração do pacote de compromissos, é perfeitamente possível 

recomeçar todo o processo de discussão em torno do problema aqui estruturado, o 
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que vai depender do grau de satisfação dos atores em relação aos encaminhamentos 

propostos com base na aplicação da metodologia. 

O pacote de compromissos para o conflito na Cidade dos Meninos é 

apresentado na tabela 4.11, a seguir, o qual é composto pelas áreas de decisão e 

descrição do conjunto de ações e opções de exploração passíveis de implementação 

imediatamente ou mais tarde, no futuro. Esta tabela apresenta as decisões resultantes 

das escolhas estratégicas que ocorreram ao longo do processo. 

Evidentemente, em se tratando de um exercício de simulação, os resultados 

alcançados para o estudo de caso aqui analisado podem diferir muito do que ocorreria 

se o método fosse realmente aplicado conforme seus preceitos, por meio da 

participação efetiva dos atores envolvidos nas tomadas de decisão. Seria muita 

pretensão do autor do presente trabalho, reproduzir fielmente as preferências dos 

atores do conflito e apontar suas decisões no decorrer da aplicação do método. 

Somente com a participação efetiva dos atores é que seria possível obter um quadro 

final com os encaminhamentos para solucionar o problema de contaminação. 

Outro ponto importante a ser levantado sobre a Abordagem da Escolha 

Estratégica refere-se à dimensão temporal do método: os resultados obtidos a partir 

da aplicação (ou simulação) da metodologia estão diretamente atrelados à época que 

o conflito está ocorrendo. Num momento posterior, por exemplo, a entrada de novos 

atores (ou a saída de alguns) poderia mudar completamente a configuração do 

conflito, de maneira que antigas incertezas poderiam ser resolvidas, ao passo que 

novas poderiam surgir. Enfim, é preciso ter sempre em mente que as decisões 

tomadas, bem como as soluções acordadas, devem ser sempre referenciadas com 

base no momento da aplicação da referida metodologia. 
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5  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

No presente estudo, foi apresentada a metodologia Abordagem da Escolha 

Estratégica, a qual foi utilizada como base para simular a negociação do conflito 

verificado no caso de contaminação ambiental na Cidade dos Meninos. Esta 

metodologia pode ser aplicada para viabilizar um processo de negociação em matéria 

de disputas relacionadas a problemas ambientais, uma vez que se pauta na 

participação dos principais atores envolvidos, desde a estruturação do problema até o 

encaminhamento e implementação das soluções acordadas. 

O autor desta dissertação fez suposições quanto às possíveis preferências dos 

atores envolvidos no referido conflito. No que se refere ao processo de gestão de 

áreas contaminadas, verificou-se que a adoção de uma metodologia semelhante à 

Abordagem Escolha Estratégica pode conduzir a soluções mais econômicas, em 

menor tempo e com uma maior aceitação entre as parte envolvidas. 

O caso de contaminação da Cidade dos Meninos constitui-se num grave 

problema ambiental e de saúde pública que se acumula irresponsavelmente por 

décadas. É mais do que urgente a necessidade de implementar ações reparadoras a 

fim de compensar os danos gerados. Entretanto, uma vez que o problema foi imposto 

ao local, seria justo que a solução para o mesmo levasse em consideração as 

reivindicações dos grupos afetados. Neste sentido, a Abordagem da Escolha 

Estratégica se apresenta como uma ferramenta bastante útil para este fim. 

Assim, acredita-se que a elaboração de uma política pública que norteie as 

ações voltadas para a recuperação de sítios contaminados pode se tornar ainda mais 

eficaz se associada à utilização de uma metodologia de apoio à negociação de 

conflitos, como a aqui apresentada. 

Todavia, a aplicação de metodologias participativas para conduzir o processo 

de negociação de conflitos ambientais esbarra numa barreira política e cultural, 

sobretudo no que se observa em países como o Brasil: a dificuldade e a falta de 

vontade dos diversos atores – com interesses distintos, e muitas vezes antagônicos – 

sentarem a uma mesma mesa de negociação, com a finalidade de assumir um 

compromisso futuro de promover um processo de gestão compartilhada, visando à 

formação de parcerias. 

No que tange à gestão de áreas contaminadas no Brasil, observa-se que a 

mesma ainda é bastante incipiente, principalmente quando se compara com o 

tratamento dado à questão em países desenvolvidos, que já abordam o problema sob 

a forma de políticas públicas específicas desde fins dos anos 1970. É evidente que o 

contexto brasileiro assemelha-se ao que se verifica nos países em desenvolvimento, 
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onde o problema da contaminação dos solos ainda não recebeu o devido 

reconhecimento por parte da opinião pública local. Vale frisar que esta etapa é 

fundamental, ainda mais em se tratando de contaminação do solo, pois sem o devido 

reconhecimento, não há como tomar medidas a fim de enfrentar o problema. 

No Brasil, a única exceção fica por conta do estado de São Paulo, que há 

alguns anos se empenha em tratar o problema de maneira sistematizada, por meio de 

ações pautadas em diretrizes governamentais. Da mesma forma, o órgão ambiental 

deste estado, a CETESB, merece destaque, uma vez que direciona investimentos na 

capacitação de seus recursos humanos visando à preparação de quadros técnicos 

para que possam intervir de forma correta no problema. 

Considerando-se a ausência de um sistema de gestão de áreas contaminadas 

no Brasil, evidencia-se, então, a forma pouco eficiente em que todos os níveis do 

governo, a população e as empresas têm tratado casos de sítios contaminados já 

identificados, como o próprio exemplo da Cidade dos Meninos. É necessário 

implementar conjuntamente medidas de caráter tanto corretivo como preventivo para 

abordar o problema em questão. Além de adotar medidas para evitar o surgimento 

futuro de passivos ambientais, é essencial o encaminhamento de soluções para os já 

existentes, pois vale lembrar que, infelizmente, o número de áreas onde a 

contaminação já se efetuou tende a crescer na medida em que sejam aplicadas as 

técnicas de identificação da contaminação em sítios que apresentem um determinado 

potencial. 

Desta forma, torna-se imprescindível que se desenvolvam mecanismos 

específicos (leis, regulamentos, normas técnicas etc.) para nortear as ações a serem 

tomadas visando à correta gestão dos sítios contaminados. O estado de São Paulo 

está se esforçando neste sentido, e já deu alguns passos importantes, mas ainda é 

pouco. É necessária a criação de uma política pública em nível federal que 

regulamente a gestão de áreas contaminadas no país, de maneira que também possa 

servir de referência para o desenvolvimento, quando for o caso, de políticas estaduais 

mais restritivas e adequadas aos seus contextos específicos. 

É necessário criar e implementar mecanismos que regulamentem o 

descomissionamento de instalações industriais, por ocasião do fim de sua vida útil, 

para prevenir o surgimento de passivos ambientais sob a forma de solos 

contaminados. Desta forma, evitaria-se que as gerações futuras arcassem com os 

custos (sociais, econômicos e ambientais) de decisões tomadas sem um planejamento 

ideal no presente. 

Outro ponto de relevância considerável refere-se à revitalização de sítios 

contaminados, pois além da remediação, é preciso desenvolver (ou adotar) estratégias 
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adequadas para promover a revitalização dos mesmos após a sua descontaminação. 

Isto porque nem todo sítio remediado torna-se automaticamente revitalizado, ou seja, 

reinserido no tecido urbano (embora a maioria deles se situe em zonas urbanas). Na 

realidade, a revitalização está associada à reabilitação de um brownfield, que muitas 

vezes também constitui uma área contaminada. 

 

Finalizando o presente estudo, considera-se importante fazer algumas 

recomendações à luz do que foi discutido: 

 

1. Como forma de orientar a discussão para a formulação de uma política 

pública específica de gestão de áreas contaminadas, são apresentados 

alguns pontos essenciais que devem ser levados em consideração: 

− Elaboração de um inventário e cadastro, com o intuito de identificar as 

áreas potencialmente contaminadas, orientando a priorização das 

intervenções necessárias a fim de se corrigir o problema verificado; 

− Definição clara da responsabilidade civil entre poluidores, poder público 

e demais agentes envolvidos, incluindo aí os casos em que é difícil a 

identificação dos responsáveis pela contaminação ou quando os 

mesmos encontram-se falidos (sítios órfãos); 

− Desenvolvimento (ou adaptação) de procedimentos padronizados para 

a realização de auditoria e avaliação ambiental de sítios; 

− Definição de padrões de qualidade do solo, de forma a se obter valores 

de referência para classificar as áreas de acordo com o grau de risco 

oferecido; 

− Elaboração de mecanismos voltados para a regulação e controle do uso 

do solo, dentre os quais seja considerada a qualidade do solo na 

aprovação de novos empreendimentos nos casos em que o anterior 

tenha tido um elevado potencial de contaminação; 

− Desenvolvimento de instrumentos econômicos adequados com a 

finalidade de resolver o problema do financiamento da 

descontaminação dos sítios órfãos; 

− Auxílio e incentivo à participação pública, por meio de mecanismos 

estruturados de negociação entre os principais envolvidos no problema 

de contaminação; 
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− Análise de risco, com o intuito de melhor gerir a aplicação de recursos 

para promoção de ações corretivas nas áreas que apresentem maiores 

riscos. 

− Estímulo a mecanismos que promovam a revitalização de sítios 

contaminados (brownfields ou não), como forma de se evitar a 

expansão das atividades produtivas para áreas ainda não exploradas, 

ou seja, áreas que ainda não sofreram o processo de intervenção 

antrópica. 

 

2. Sobre a Abordagem da Escolha Estratégica, seria interessante a realização 

de novos estudos que se pautassem não apenas na simulação da 

metodologia, mas também na correta aplicação da mesma na prática – o 

posicionamento dos atores poderia ser obtido por meio de entrevistas. 

Desta forma, todo o processo de negociação seria relatado tendo como 

base as reais escolhas assumidas pelos atores envolvidos no conflito. Isto 

tornaria possível avaliar na prática qual a efetividade do método como 

mecanismo de apoio à negociação e, também, como indutor na formação 

de parcerias, promovendo formas cooperativas de gestão. 

 

3. A realização de novos trabalhos que explorem, também, as possibilidades 

de aplicação de outras metodologias similares à Abordagem da Escolha 

Estratégica que também visem à promoção da negociação de atores ou 

grupos sociais envolvidos em conflitos ambientais. 
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ANEXO 

MAPA DA CIDADE DOS MENINOS 

 
Fonte: Imagem de satélite obtida com o auxílio do programa Google Earth (2007). 


