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RESUMO  

Este trabalho apresenta a problemática relacionada a áreas potencialmente contaminadas, questão esta que 

tem ganhado uma crescente atenção pela população e pelos governantes. Nos últimos 10 anos, notamos um 

crescimento significativo na descoberta e identificação de áreas contaminadas no Brasil, procedimento este que 

se deu graças ao surgimento de técnicas e legislação específica para o gerenciamento destas áreas. No presente 

trabalho foram realizados procedimentos iniciais do processo de identificação de áreas contaminadas, cujo 

objetivo é fazer um levantamento de áreas potencialmente contaminadas no município de Juiz de Fora. Foi 

realizado um levantamento histórico da ocupação industrial no município entre 1900 e 1980, período este com 

relevância no cenário industrial nacional. Foi realizado um inventário e um banco de dados georreferenciado de 

áreas potencialmente contaminadas para a cidade de Juiz de Fora, banco de dados este que contemplou as 

tipologias e a localização de 187 indústrias, sendo identificadas em campo 170 deste total. 

 

 INTRODUÇÃO 

Avaliações de áreas contaminadas constituem-se atualmente um dos principais temas de pesquisa da área 

ambiental. A preocupação com estas áreas em termos dos possíveis impactos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente tem impulsionado pesquisas visando o aprimoramento de técnicas de gerenciamento, modelagem e de 

recuperação destas áreas. 

O surgimento destas áreas, em geral, adveio da Revolução Industrial, que foi um processo tipicamente 

urbano. Os estabelecimentos industriais buscavam condições favoráveis para suas instalações, como 

infraestrutura de transportes, mão-de-obra, disponibilidade de energia elétrica e proximidade com o público 

consumidor de seus produtos. Com o passar do tempo algumas destas indústrias foram encerrando suas 

atividades e seus sítios industriais reocupados pela população, que desconheciam os riscos à saúde e ao meio 

ambiente advindos de potenciais passivos ambientais existentes. 

Vale ressaltar que o surgimento desses sítios no território brasileiro advém de atividades industriais iniciadas 

no começo do século XX, e que neste período o município de Juiz de Fora era o maior centro urbano industrial 

do estado de Minas Gerais (CETESB, 2001; BASTOS, 2000). O município destacava-se no cenário nacional ao 

lado de grandes centros industriais como São Paulo e Rio de Janeiro e por vezes era denominada Manchester 

Mineira, devida a tamanha pujança de suas fábricas em referência ao grande centro industrial inglês. No entanto 

a partir da década de 1930, Juiz de Fora passou a sofrer um processo de estagnação e posteriormente 

desindustrialização, tendo como consequência a reocupação desses sítios, para outros usos (BASTOS, 2000).  

Em Minas Gerais, a Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM, desde 2007 passou a divulgar 

anualmente em seu site a lista de áreas contaminadas cadastradas no Estado com o propósito de tornar públicas 

as informações, dando a devida transparência às medidas empreendidas pelo Estado e pelos responsáveis pelas 

áreas contaminadas. 

No último Inventário de Áreas Contaminadas de Minas Gerais, divulgado em dezembro de 2017, apontou 

que Minas Gerais possui um total de 655 áreas contaminadas e reabilitadas, e que o maior número de áreas 

contaminadas está relacionado com o comércio de combustível. O Inventário destaca a capital Belo Horizonte 

com 198 áreas cadastradas (31% do total), seguido pelas cidades de Paracatu (23), Juiz de Fora (17) e Uberaba 
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(17). O inventário expressa também um aumento continuo do número de áreas contaminadas no período de 2007 

até 2016 (vide Figura 1) (FEAM, 2017).  

 

 

Figura 1: Evolução do número de áreas contaminadas 

 
Fonte: Inventário de Áreas Contaminadas de Minas Gerais (FEAM, 2017). 

 

Conforme mencionado anteriormente, a cidade de Juiz de Fora possui atualmente 17 áreas contaminadas. 

Entretanto esse número pode ser maior tendo em vista o histórico industrial da cidade. Assim, objetiva-se neste 

trabalho a identificação de áreas potencialmente contaminadas advindas de estabelecimentos industriais 

existentes no início do século XX no município de Juiz de Fora. 

 

OBJETIVO 

A contaminação do solo e das águas subterrâneas constitui hoje um dos principais temas de pesquisa e de 

desenvolvimento técnico. Esta contaminação pode provocar severos danos ao ser humano e ao meio ambiente, 

constituindo objeto de avaliações ambientais. Uma das primeiras etapas destas avaliações é a identificação de 

áreas potencialmente contaminadas. Neste contexto, Juiz de Fora como grande centro industrial na primeira 

metade do século XX acomodava diversas indústrias, o que justifica a realização de um inventário de áreas 

industriais potencialmente contaminadas no município. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos deste estudo são a realização de levantamento histórico da ocupação industrial da 

cidade de Juiz de Fora, o estabelecimento de um inventário das áreas potencialmente contaminadas e aquisição 

das coordenadas geográficas in loco e a formatação de um banco de dados georreferenciado de áreas 

potencialmente contaminadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

ÁREAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS  

O gerenciamento de áreas contaminadas pode ser dividido em dois processos. O primeiro processo é o de 

identificação e o segundo de recuperação das áreas contaminadas. No primeiro processo, as áreas são 

classificadas de acordo com o nível de informação existente sobre o histórico de utilização do sitio, processos 

industriais, insumos e resíduos gerados, entre outras, em: Área Potencialmente Contaminada (AP), Área Suspeita  

de Contaminação (AS) e Área Contaminada (AC). Já o segundo processo tem por objetivo a recuperação do 

sitio contaminado (CETESB, 2001), normas mais recentes como a CONAMA n° 420/2009 e a COPAM/CERH 

nº 02/2010 classifica nesta etapa essas áreas em: Área Contaminada Sob Intervenção (ACI), Área em Processo 

de Monitoramento para Reabilitação (AMR), Área Reabilitada para o Uso Declarado (AR). A seguir detalham-se 
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os conceitos de AP, AS e AC, respectivamente, de acordo com o manual de gerenciamento de áreas 

contaminadas da CETESB, por se considerar importantes para o desenvolvimento deste trabalho:  

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 e/ou riscos aos bens a proteger (CETESB, 2001). 

 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 e/ou em outros compartimentos do meio ambiente 

(CETESB, 2001).  

Uma área contaminada, [...] pode ser definida resumidamente como a área ou terreno onde há 

comprovadamente contaminação, confirmada por análises, que pode determinar danos e/ou riscos aos bens a 

proteger localizados na própria área ou em seus arredores (CETESB, 2001). 

Expostos os conceitos acima, ressalta-se a importância de se identificar áreas potencialmente contaminadas, 

visando à proteção da população e do meio ambiente. Para tal deve-se realizar levantamentos históricos, 

levantamentos junto aos órgãos responsáveis pela regularização ambiental, inventários atualizados, etc.  

 

PASSIVO AMBIENTAL INDUSTRIAL 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 15515-1), define-se passivo ambiental como 

“danos infligidos ao meio natural por uma determinada atividade ou pelo conjunto das ações humanas que 

podem ou não ser avaliados economicamente.”.  

O valor monetário de um passivo ambiental é gerado pelos seguintes custos: investigação, remediação, 

multas, ações jurídicas em razão da inobservância de requisitos ambientais legais, além de taxas e impostos 

devidos. Embora os custos de investigação e recuperação da área represente a maior parte do montante, nunca se 

deve esquecer que o valor monetário de um passivo ambiental não se restringe somente a esses (POVEDA et al. 

2004 apud TIRLONE, 2004).  

A aquisição de uma área onde ocorreu uma atividade potencialmente contaminadora deve ser realizada após 

levantamentos detalhados de possíveis passivos ambientais, pois de acordo com a Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 9638/81), entende-se que o proprietário da área deverá assumir os custos da recuperação. 

A transformação de terrenos e edifícios industriais para outros fins de utilização implica na avaliação de 

várias questões, destacando-se as ambientais e de saúde, o que dificulta a reciclagem da área. A constatação de 

substâncias tóxicas dificulta a reciclagem do terreno e edificações; as paredes, piso, telhado e condutos podem 

estar contaminados, sendo necessária a descontaminação dos mesmos para a utilização das instalações 

(SÁNCHEZ, 2001).  

Segundo Gloeden (1999 apud TOLEDO, 2007), muitas vezes os custos de recuperação de uma área podem 

ser tão vultuosos, que a recuperação total da área para uso irrestrito torna-se inviável economicamente. Além dos 

aspectos econômicos e técnicos envolvidos na recuperação de áreas contaminadas devem-se ressaltar aspectos de 

contaminação em grande escala.  

 

ASPECTOS LEGAIS 

Objetivando mostrar o panorama atual da legislação vigente aplicada ao gerenciamento de áreas 

contaminadas, a seguir mostraremos as legislações a nível federal e estadual e municipal: 

 

Legislação Federal 

Brasil até o ano de 2009 não possuía uma legislação federal específica que dispunha sobre o gerenciamento 

de sítios contaminados. No entanto, outras leis eram utilizadas como instrumentos para auxiliar o gerenciamento 

destas áreas. Entre eles pode-se citar a Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), no seu 
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artigo 2° inciso VII estabelece a obrigatoriedade da recuperação das áreas degradadas. Destacam-se a seguir 

algumas leis federais relacionadas ao tema de gerenciamento de áreas contaminadas. 

Lei Federal n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais): “Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”. 

A Resolução CONAMA n° 420, de dezembro de 2009, alterada pela 460/2013: “Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para 

o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades 

antrópicas”.  

Lei nº 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano: “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá 

outras Providências”. 

 

Legislação Aplicável ao Estado de Minas Gerais 

Apresenta-se a seguir as principais leis e deliberações normativas do estado de Minas Gerais estabelecidas 

visando o adequado gerenciamento de áreas contaminadas no estado. 

Deliberação Normativa COPAM nº 116/2008: “Dispõe sobre a declaração de informações relativas à 

identificação de áreas suspeitas de contaminação e contaminadas por substâncias químicas no Estado de Minas 

Gerais.” 

Lei nº 18.031/ 2009: “Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos”. 

Decreto nº 45.181/2009: “Regulamenta a Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, e dá outras providências”. 

Deliberação Normativa Conjunta COPA/CERH nº 02/2010: “Institui o Programa Estadual de Gestão de 

Áreas Contaminadas, que estabelece as diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por substâncias químicas”. 

A seguir a Figura 2 representa o fluxograma do gerenciamento de áreas contaminadas estabelecidos nesta 

resolução. Pode-se observar no fluxograma o grande número de etapas que possui o um sistema de 

gerenciamento de áreas contaminadas tornando-o assim algo complexo. 

 

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO INDUSTRIAL DE JUIZ DE FORA 

O processo de industrialização de Juiz de Fora pode ser divido em dois períodos: o primeiro caracteriza-se 

pela predominância de pequenas fábricas e oficinas, com baixo capital investido já o segundo período que tem 

início no fim da década de 1880, é caracterizado pela criação de pequenas e médias indústrias, com o 

estabelecimento de tecnologias mais sofisticadas, principalmente na indústria têxtil, metalúrgica, tipográfica e 

construção. 

No censo realizado em 1907, Juiz de Fora possuía 57 indústrias, sendo sua maior parte vinculada a bens de 

consumo leves em setores como têxtil, alimentos, bebidas, calçados, móveis, moagem de cereais, curtume e 

cigarros (PIRES, 2004). 

Segundo Giroletti (1988), no período de 1889 a 1930 Juiz de Fora criou mais de 286 estabelecimentos 

industriais, tendo algumas indústrias de destaque como Cia Pantaleone Arcuri & Spinelli, pioneira no Brasil na 

fabricação de telhas de cimento e amianto (cimianto). 

A seguir a Tabela 1, mostra alguns dados do número de indústrias criadas entre 1889 a 1930 por ramo de 

atividade. 

 

INVENTÁRIO DAS INDÚSTRIAS NO SÉCULO XX EM JUIZ DE FORA 

A identificação de áreas potencialmente contaminadas deve se basear em levantamentos sequenciais, 

constituindo-se como uma das primeiras etapas o levantamento histórico das atividades antrópicas 

potencialmente poluidoras. No caso deste trabalho, é o levantamento ou inventário de indústrias existentes no 

município de Juiz de Fora.  
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O inventário foi elaborado baseando-se na metodologia proposta no Manual de gerenciamento de áreas 

contaminadas da Cetesb (CETESB,2001). Esta referência, em seu capítulo III, propõe procedimentos para a 

identificação de áreas potencialmente contaminadas. Esses procedimentos podem ser divididos basicamente em 

duas etapas. 
 

 

Figura 2: Fluxograma do gerenciamento de áreas contaminadas de acordo com a DN Conjunta COPAM/CERH n° 

02/2010 

 

Fonte: Inventário de Áreas Contaminadas de Minas Gerais (FEAM, 2017). 

 

 

Tabela 1: Indústrias Criadas por Ramo de Atividade-Juiz de fora (1889-1930) 

 

Fonte: ESTEVES, A. de O. Álbum do munícipio de Juiz de Fora. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1915. P.291-

6.STEHLING, L. J.  
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1° Etapa: Definição das atividades potencialmente contaminadoras na região de interesse. 

A partir desta definição, busca-se estabelecer, através da natureza das substancias empregadas (insumos) e 

dos resíduos típicos de cada indústria, se a atividade é potencialmente contaminadora. A CESTESB através do 

Projeto CETESB-GTZ estabeleceu uma série de atividades industriais e comerciais que podem ser definidas 

como potencialmente contaminadoras, descritas no sistema de codificação de atividades econômicas do IBGE. A 

escolha destas atividades industriais e comerciais foi estabelecida pela CETESB baseando-se nos seguintes 

critérios:  

 Existência de processos produtivos que possam causar contaminação dos solos e águas 

subterrâneas;  

 Presença de substâncias que possuam potencial para causar danos aos bens a proteger, via solos 

e águas subterrâneas;  

 Histórico indicando manuseio, armazenamento e disposição inadequada de matéria-prima, 

produtos e resíduos;  

 Histórico indicando a ocorrência de vazamentos e acidentes;  

 Histórico de passivos ambientais que resultaram em ASs e ACs.  

 

2° Etapa: Identificação das APs através do levantamento de dados secundários. 

Nesta etapa a identificação das APs se dá através do levantamento de dados cadastrais que podem variar em 

função das características da região de interesse. O manual sugere algumas fontes a serem consultadas, 

apresentadas na Tabela 2. 
 

 

Tabela 2: Documentos e fontes de informação a serem consultados. 

 

Fonte: CETESB 2001. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

Assim, em conformidade com a metodologia mencionada anteriormente, foram estabelecidas quais eram as 

atividades potencialmente contaminadoras na região de interesse (área urbana do município de Juiz de Fora) e 

identificadas às áreas Potencialmente Contaminadas – Aps, através de levantamento de dados existentes.  

A definição das tipologias industriais objetos do levantamento ou inventário foi fundamentada na Lista de 

atividades industriais/comerciais IBGE potencialmente contaminadoras do solo e águas subterrâneas. Foram 

selecionadas 27 tipos de indústrias nesta Lista, as quais foram condensadas em 9 tipologias, conforme a Figura 3.  
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Das 187 áreas selecionadas para o levantamento de campo foram localizadas 170. Durante o levantamento 

sentiu-se grande dificuldade em localizar os endereços, haja vista que a numeração dos lotes é descontínua, 

principalmente no centro da cidade, em decorrência das transformações do espaço urbano ao longo do século 

XX.  

Vale ressaltar que o inventário que serviu de base para o GEOBAC abrange um período que vai de 1900 a 

1980. Os endereços contidos no inventário podem não corresponder à verdadeira posição dos sítios industriais, 

pois não é possível garantir que a numeração dos lotes permaneceu a mesma até os dias de hoje.  

 
 

Figura 3: Distribuição percentual das tipologias industriais identificadas. 

 

 

 

BANCO DE BADOS GEORREFERENCIADO DE ÁREAS INDUSTRIAIS POTENCIALMENTE 

CONTAMINADAS DE JUIZ DE FORA 

Foram inventariados 326 sítios industriais. A maior concentração de APs localiza-se no centro e bairros 

adjacentes, como apresentado na Figura 4. Destaca-se também a predominância da indústria têxtil nesta região. 

Outras tipologias, com significativa representatividade são as indústrias metalúrgicas, madeireiras e químicas. 

Seguindo as orientações do Manual de gerenciamento de áreas contaminadas da CETESB (2001), foi 

elaborado através do software ArcGis 10.2.1 um mapa contendo o posicionamento dos bens a proteger e a 

localização dos sítios industriais potencialmente contaminados no centro e bairros adjacentes do município de 

Juiz de Fora (vide Figura 5). 
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Figura 4: Àreas potencialmente cintaminandas do município de Juiz de Fora 
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Figura 5: Áreas potencialmente contaminadas na região central do município de Juiz de Fora 

 

 

CONCLUSÃO 

Durante a realização deste trabalho não se teve conhecimento de qualquer sistema de gerenciamento de áreas 

contaminadas no município de Juiz de Fora, o que também motivou o desenvolvimento deste estudo. Salienta-se 

que a criação de mecanismo de gerenciamento de áreas contaminadas auxiliaria o órgão ambiental municipal a 

um maior controle sobre esses sítios, evitando assim, em casos de confirmação de contaminação, o uso 

inadequado destas áreas e possibilitando a identificação dos responsáveis pelo passivo ambiental. 

Observou-se durante o desenvolvimento dos trabalhos grande dificuldade para a localização de muitos sítios, 

em razão das alterações do nome de ruas e de números, ocorrida devido ao processo de modificação do espaço 

urbano ao longo do século XX. A solução adotada foi então a utilização de coordenadas geográficas, as quais 

foram obtidas em trabalho de campo. 

Recomenda-se finalmente que a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora avalie a possibilidade de complementar 

o banco de dados desenvolvido neste estudo, contemplando outras tipologias, atualizando o inventário para os 

dias atuais e complementando o banco de dados com outras informações relevantes. Assim, a Prefeitura de Juiz 

de Fora disporia de ferramenta importante, inclusive para a implantação das etapas posteriores de gerenciamento 

de áreas contaminadas. 
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