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A 
desativação de áreas industriais, no Es-
tado de São Paulo, foi regulamentada 
pelo decreto estadual 47.400, de 2002, 
onde está descrito no artigo 5o do re-
ferido decreto:

Artigo 5° - Os empreendimentos su-
jeitos ao licenciamento ambiental deve-
rão comunicar ao órgão competente do 
SEAQUA a suspensão ou o encerramen-
to das suas atividades. 

§ 1° - A comunicação a que se refere o “caput”, 
deverá ser acompanhada de um Plano de De-
sativação que contemple a situação ambiental 
existente e, se for o caso, informe a implemen-
tação das medidas de restauração e de recupe-
ração da qualidade ambiental das áreas que 
serão desativadas ou desocupadas.
 § 2° - O órgão competente do SEAQUA de-
verá analisar o Plano de Desativação, verifi-
cando a adequação das propostas apresenta-
das, no prazo de 60 dias. 
§ 3° - Após a restauração e/ou recuperação da 
qualidade ambiental, o empreendedor deverá 
apresentar um relatório final, acompanhado 
das respectivas Anotações de Responsabilida-
de Técnica, atestando o cumprimento das nor-
mas estabelecidas no Plano de Desativação. 
§ 4° - Ficará o declarante sujeito às penas pre-
vistas em lei, em caso de não cumprimento das 
obrigações assumidas no relatório final. 

Artigo 6° - As restrições ao uso verificadas após 
a recuperação da área devem ser averbadas no Re-
gistro de Imóveis competente. 

Artigo 7° - Os órgãos estaduais competentes so-
mente poderão proceder ao encerramento das em-
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presas sujeitas ao licenciamento ambiental após comprovação da apresenta-
ção do relatório final previsto § 3° do artigo 5°.

A Decisão de Diretoria de 38 também traz em seu capítulo 6 um detalhamen-
to do que deverá conter este relatório sendo:
a)A indicação das atividades a serem encerradas e as que permanecerão em funcionamento;
b)  A localização em planta das atividades a serem encerradas;
c)  A identificação dos produtos, matérias-primas e outros insumos a serem removidos,indi-
cando o estado físico, as quantidades, a forma de acondicionamento e o destino a ser dado;
d)  A caracterização dos resíduos, a indicação das quantidades, o acondicionamento atual 
e a indicação do tratamento ou destino a ser dado aos mesmos;
e)  A identificação e o destino a ser dado para os equipamentos existentes;
f)  A caracterização e o destino dos materiais que comporão os entulhos provenientes  
de eventuais demolições;
g)  A caracterização e o destino dos solos provenientes das obras de escavaçao
h)  A apresentação de Relatório de Avaliação Preliminar, realizada em consonância  
com o item 4.1.3 deste Procedimento;
i)  A apresentação de Relatório de Investigação Confirmatória, realizada em consonância 
com o item 4.1.4 deste Procedimento.

Na prática, as empresas, desde 2002, são obrigadas a preparar um relatório 
de desativação quando da solicitação do encerramento da empresa.   
Este relatório de desativação é composto por duas partes:

Em sua primeira parte deve ser realizado um relatório onde será informado:
◆ Descrição do processo produtivo do empreendimento (tancagem de produtos químicos, 
matérias-primas utilizadas, produtos fabricados, gestão de resíduos, etc);
◆ Histórico de eventos de poluição ambiental relativos ao empreendimento  
e ao terreno ocupado por ele;
◆ Evidências de poluição ambiental e outras infrações, observadas em vistoria;
◆ Averbação de reserva legal na matrícula do imóvel, no caso de empreendimento  
localizado em área rural;
◆ Histórico de autuações por infrações à legislação florestal e existência e cumprimento 
de termos de compromisso firmados;
◆ Identificação, mapeamento (em plantas planialtimétrica da EMPLASA, IGC, DAEE ou ou-
tras cartas oficiais, em escala 1:10.000 ou mais detalhadas, quando houver, com a exata 
localização do terreno e das edificações em APP) e quantificação (em m² ou hectare), se 
houver ocupações de áreas de preservação permanente;
◆ Planta do Sistema Cartográfico Metropolitano, com a localização da propriedade, se o 
empreendimento estiver localizado em Área de Proteção aos Mananciais – APM ou Área 
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de Proteção e Recuperação de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo.
◆ Informações acerca da remoção e destino dos materiais existentes na área:
◆ Identificar e quantificar as matérias-primas e os produtos remanescentes,  
e indicar o destino a ser dado a eles;
◆ Caracterizar os resíduos e indicar o tratamento ou destino a ser dado a eles;
◆ Identificar os equipamentos existentes (inclusive os enterrados)  
e informar o destino dado a eles;
◆ Caracterizar os materiais que comporão os entulhos provenientes de eventuais  
demolições e informar o destino dado a eles.

Com relação à esta primeira parte é indispensável a apresentação de um re-
latório completo contendo a destinação de todos os materiais, equipamentos, re-
síduos de demolição e etc. Ou seja, um relatório que comprove o cumprimento 
do plano de desativação apresentado.

Tal relatório, sempre que possível, deverá ser acompanhado dos comprovantes.
O grande problema encontrado, pela maioria dos empreendedores que ad-

quirem uma área encerrada, é que muitas vezes as informações não estão mais 
presentes o que dificulta o cumprimento desta obrigação. Neste caso, recomen-
da-se a elaboração pelo antigo proprietário informando não haver disponibilidade 
da informação de maneira a isentar o novo proprietário das obrigações do antigo 
proprietário. É comum, para empreendimentos mais antigos, não haver termo de 
encerramento e apenas o “caducamento” da licença que encontrava-se vigente.

Na segunda parte deverá ser realizada uma Avaliação Preliminar, completa, 
contendo não apenas as atividades da empresa mas, também, todas as ativida-
des pretéritas executadas na área. A avaliação preliminar deverá ser seguida por 
uma investigação confirmatória e na falta de informações referentes à ativida-
des pretéritas deverá ser seguida uma estratégia probabilística de investigação.

No caso da avaliação preliminar e investigação confirmatória ser aceita pe-
la Cetesb, a mesma emitirá um Parecer Técnico informando que o imóvel não é 
contaminado e prosseguirá com o encerramento da licença.

Caso seja identificada contaminação na área o responsável legal (ou respon-
sável pela desativação do empreendimento) deverá dar sequência no processo 
de gerenciamento de áreas contaminadas até que se comprove o uso seguro da 
área por nova atividade a ser instalada no local. O termo de encerramento so-
mente será emitido após o cumprimento de todas as etapas de gerenciamento 
de áreas contaminadas.

O principal impasse verificado hoje refere-se aos empreendimento antigos 
onde foram dadas licenças para novas atividades e não foi realizado o encerra-
mento da atividade anterior. Com isto, o procedimento de gerenciamento de áreas 
contaminadas “segura” o encerramento da atividade antiga mesmo ela não tendo 
sido causadora de eventual contaminação. Portanto, várias dificuldades podem 
ocorrer na abertura da empresa em novos locais, além do fato de que, no caso de 
empresas multi-nacionais (principalmente as de origem americana), ficam com o 
montante do passivo declarado em seu balanço no caso das empresas abertas.

Este é um desafio administrativo a ser resolvido pela autoridades competen-
tes, uma vez que hoje existem vária empresas nesta situação. ■
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