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RESUMO 

 

São tempos em que a necessidade de se discutir cobre os impactos ambientais das explorações 

de recursos naturais e das escolhas feitas enquanto sociedade é inegável. Dito isso, um grave 

problema enfrentado atualmente é a poluição do solo e da água subterrânea proveniente dos 

vazamentos de combustíveis dos tanques enterrados sob os postos de combustíveis. Enquanto 

a gasolina, cuja composição é originada de uma mistura de hidrocarbonetos, for um dos 

carburantes mais utilizados do mundo em veículos automotores, o problema persistirá. 

Entretanto já existem tecnologias capazes de amenizar, e às vezes eliminar, a degradação 

ambiental causada pela liberação desenfreada de hidrocarbonetos no meio ambiente, como o 

Benzeno, o Tolueno, o Etil-benzeno e os Xilenos, que são extremamente tóxicos quando em 

contato com solo e água, podendo ser reabsorvidos por outros seres vivos e acabarem 

contaminando seres humanos. Dito isso, uma das soluções possíveis no enfrentamento de 

tamanha adversidade é a remediação através dos biorremediadores, microrganismos capazes de 

decompor, de maneira natural ou com ajuda antrópica, a matéria orgânica de maneira eficiente 

e com mínimo impacto, incluindo os hidrocarbonetos. No entanto, a presença dessa tecnologia 

no Brasil e em Minas Gerais é incipiente e seu uso pouco difundido quanto ao gerenciamento 

de áreas contaminadas por combustíveis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Direito Ambiental brasileiro sofreu grande mudança paradigmática em 1988 com 

o advento da Constituição Federal, a primeira a inserir no Brasil o tema do meio ambiente em 

sua concepção unitária, garantindo o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Antes da Constituição, a Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA), Lei nº 6.938 de 1981, já havia explorado o conceito de meio ambiente 

no art. 3º, inciso I, no qual se entende como meio ambiente o “conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite. abriga e rege a vida 

em suas variadas formas” (BRASIL, 1981). Essa definição é somente uma das várias que se 

espalham em diversas leis federais, estaduais e livros doutrinários. 

Já em Minas Gerais, as primeiras diretrizes ambientais foram publicadas em 1986, 

quando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) 

publicou a deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) 

estabelecendo padrões para emissões de poluentes. Entretanto, foi somente em meados da 

década de 2010 que a produção legislativa sobre o assunto se tornou expoente, articulando seus 

órgãos de fiscalização, licenciamento e conselhos em prol de uma organização comum de 

programas e políticas públicas objetivando o meio ambiente sustentável. Exemplo disso é que 

só em 2008 foi publicada legislação relacionada à questão de áreas contaminadas o que ocorreu 

com o Panorama do Gerenciamento de Áreas Contaminadas, ou Panorama GAC (2016), quando 

houve a primeira deliberação do COPAM, publicada sob o nº 116/08, que dispõe sobre a 

declaração de informações relativas às áreas suspeitas de contaminação e contaminadas. 

Diante desse cenário, o presente trabalho avaliará a existência de políticas públicas 

de incentivo ao uso de biorremediadores diante da poluição advinda de vazamentos de 

combustíveis dos tanques de armazenamento. Para isso serão explicados ao longo do trabalho: 

alguns dos princípios envolvidos na preservação do meio ambiente; qual o conceito e quais são 

as definições normativas sobre o que são áreas contaminadas e, por fim, como são aplicadas 

políticas públicas a fim de remediar o problema das áreas contaminadas em âmbito federal e 

estadual. 

Desse modo, o problema objeto da investigação científica proposta é avaliar a 

existência de políticas públicas que incentivem, regulem ou fomentem o uso de 

biorremediadores em caso de contaminação no solo por postos de gasolina, especificamente em 

Minas Gerais. 
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A partir das reflexões preliminares sobre o tema, o que se observa é que a atividade 

de postos de combustíveis acaba, com o tempo, contaminando o solo onde estão localizados os 

derivados de petróleo que são armazenados nos tanques de abastecimento. Com o decorrer do 

tempo e devido a infiltrações e à capacidade do solo de absorver esses compostos químicos, o 

terreno ali utilizado se torna infértil e potencialmente inútil para outros tipos de 

desenvolvimento econômico senão o da exploração petrolífera. 

A hipótese a ser confirmada pelo projeto de pesquisa é se a biorremediação seria a 

melhor opção para gerenciar essas áreas contaminadas.  

O objetivo geral do trabalho é examinar e coletar dados legislativos, principalmente, 

e sociológicos, a fim de constatar a existência ou não de incentivos legais por meio do Governo 

Federal e do Governo de Minas Gerais para a implementação de biorremediadores em áreas 

contaminadas, especificamente em solos contaminados por postos de gasolina, sejam eles 

direcionados à responsabilidade da iniciativa pública ou privada. 

A esse respeito, convém destacar que, somente no Estado de Minas Gerais, segundo 

dados mais recentes da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) (MINAS GERAIS, 

2020), foram registradas, em 2020, 678 áreas contaminadas e reabilitadas, das quais 199 

estavam sendo gerenciadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Desse montante, os postos de 

combustíveis são os empreendimentos responsáveis pelo maior número de áreas contaminadas, 

sendo responsáveis por aproximadamente 75% do total de áreas gerenciadas. A disparidade de 

proporção entre a primeira e a segunda atividade econômica que mais geram áreas 

contaminadas é discrepante, já que com apenas 7% a indústria metalúrgica ocupa a segunda 

posição. 

Portanto, isso revela que há dados expressivos e conhecimento suficiente acerca do 

grande impacto que os postos de combustíveis causam no solo, principalmente devido ao 

sistema de armazenamento de combustíveis conhecido como tanques de armazenamento 

subterrâneo (TAS). Segundo o marco teórico, Oliveira (2015), na pesquisa acadêmica 

“Biorremediação de solos contaminados com gasolina pura, gasolina comercial e etanol”, os 

tanques têm vida útil de 25 anos e, mesmo durante esse tempo, segundo levantamento feito pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), das análises feitas nos solos 

contaminados, concluiu-se que 79% das contaminações ocorreram devido a vazamentos com 

os tanques e que o combustível mais observado nessas áreas era a gasolina comercial. 

A gasolina comercial pode apresentar mais de 230 hidrocarbonetos, segundo 

Oliveira (2015), o que a caracteriza como uma mistura complexa de hidrocarbonetos. 

Entretanto, entre os que fazem parte da composição da gasolina, os que causam mais 
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preocupação são os compostos aromáticos: o benzeno, o tolueno, o etil-benzeno e os xilenos, 

conhecidos como BTEX. Esses elementos, apesar de serem pouco solúveis em água, são os 

mais solúveis dentre os compostos da gasolina, são menos densos que a água, podendo formar 

uma “pluma de poluentes”, e são os mais tóxicos, com potencial cancerígeno e depressor do 

sistema nervoso central. 

A pesquisa pertence à vertente metodológica jurídico-sociológica, que, segundo a 

classificação de Gustin (2010), é aquela que busca compreender o fenômeno jurídico no 

ambiente social, a facticidade do Direito nos diversos campos, como o sociocultural, político e 

antropológico, analisando a efetividade dos objetivos propostos pela lei, pelos regulamentos de 

todas as ordens e pelas políticas públicas ou sociais. Por sua vez, o raciocínio desenvolvido na 

investigação será, predominantemente, o dedutivo. 

Quanto à natureza dos dados utilizados, as fontes primárias serão: dados extraídos 

de legislação oficial, dados estatísticos de áreas contaminadas, regulamentos de institutos 

ambientais e normas infraconstitucionais. E quanto às fontes secundárias serão usadas: livros, 

artigos de revistas cientificas, notícias de jornais e periódicos e dissertações especializadas no 

tema de biotecnologia e engenharia genética. Por intermédio de investigação do tipo jurídico-

descritivo ou jurídico-diagnóstico, que, novamente de acordo com Gustin (2010), é uma 

abordagem preliminar de um problema jurídico que ressalta características, percepções e 

descrições, sem se preocupar com o histórico, pretenderá-se-há chegar a respostas sobre o 

incentivo, através das Políticas Públicas em Minas Gerais, ao uso de biorremediação no 

tratamento de solos contaminados por combustíveis. 
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2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO BIODIREITO E CONCEITOS 

IMPORTANTES 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou diversos princípios ambientais, vindo 

inclusive a ser apelidada de Constituição Ecológica, buscando a consolidação do direito à 

qualidade de vida por mais de 30 anos. Nesse contexto, é importante ressaltar a importância de 

dois princípios que ajudam a entender melhor o que são os biorremediadores e a sua respectiva 

contribuição à proteção ambiental no Brasil. 

 

2.1 O princípio da Responsabilidade 

 

A busca por princípios que regessem e acarretassem a aplicação de regras a fim de 

proteger o meio ambiente se tornou parte da discussão em nível internacional a partir do fim da 

Segunda Guerra Mundial, quando houve o primeiro despertar da conscientização acerca dos 

usos dos recursos naturais, pós Revolução Industrial.  

O Direito Ambiental passou, na segunda metade do século XX, por um incentivo 

no seu desenvolvimento, em pesquisa e produção sobre o assunto, principalmente com: a 

Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente de 1972 (por conseguinte, com a Declaração 

sobre o Meio Ambiente); a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), decorrente da Conferência de Estocolmo, e a Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992, originada na Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (CNUMAD) ou ECO 92. 

Além disso, o Direito Ambiental, assim como toda ciência dotada de autonomia 

científica, também desenvolveu princípios específicos a fim de conquistar uma proteção eficaz, 

os quais têm como objetivo principal “orientar o desenvolvimento e a aplicação de políticas 

públicas que servem como instrumento fundamental de proteção ao meio ambiente e, 

consequentemente, à vida humana”, de acordo com Thomé (2017, p. 57). Nessa mesma linha 

de raciocínio, Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua doutrina, afirma que o conjunto de 

princípios que estão em torno de uma ciência se torna um mandamento nuclear desse sistema, 

segundo doutrina de (MELLO, 1996, p. 408-409 apud THOMÉ, 2017, p. 57).  

Quando se percebeu, segundo Thomé (2017, p. 31), que havia a “dissociação entre 

a preservação do meio ambiente, o crescimento econômico e a equidade social, conceito que, 

juntos, constituem verdadeira pedra de toque do Direito Ambiental”, também houve 

conjuntamente a busca pela implementação do Estado de Direito Socioambiental. Tal busca 
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teve grandes avanços com a definição de alguns princípios a fim de ajudar na concretização dos 

direitos ditos ambientais no ordenamento jurídico brasileiro, e um deles é o princípio da 

responsabilidade. 

O princípio da responsabilidade, de acordo com Farias (2008), faz com que os 

responsáveis pela degradação ambiental sejam obrigados a arcar com os custos da reparação ou 

compensação do dano causado. Esse princípio está previsto no art. 225, §3º da Constituição 

Federal, que assim dispõe: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados” (BRASIL, 1988).  

Além da Constituição da República, também dispõe sobre o assunto o art. 4º, inciso 

VII  da Lei 6.938/81, já que impõe “ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados e, ao usuário, contribuição pela utilização de recursos ambientais 

com fins econômicos” além de estar estabelecido como instrumento da PNMA, no art. 9º, inciso 

XI, que assim traduz: “as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação  ou correção da degradação ambiental” (BRASIL, 1981). 

Esse princípio é tão importante que já se fazia presente, mesmo que indiretamente, 

na Conferência ECO 92 (CNUMAD) que, segundo Thomé (2015), estabeleceria a criação de 

novos níveis de cooperação entre os estados e consagrou a expressão “desenvolvimento 

sustentável”, além de definir que: 

  

[...] todos os países são responsáveis pela conservação, proteção e recuperação da 

saúde e da integridade do ecossistema do planeta, na medida em que tenham 

contribuído em graus variados para a degradação. Logo, a responsabilidade ambiental 

[...] diferenciada. (THOMÉ, 2017, p. 45, grifo nosso).  
 

A Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento dispôs 

sobre o princípio da responsabilidade, compreendendo-o no Princípio n.º 13 da seguinte forma: 

 

Os Estados deverão desenvolver a legislação nacional relativa à responsabilidade e à 

indenização referente às vítimas da contaminação e outros danos ambientais. Os 

Estados deverão cooperar de maneira diligente e mais decidida no preparo de novas 

leis internacionais sobre responsabilidade e indenização pelos efeitos adversos dos 

danos ambientais causados pelas atividades realizadas dentro de sua jurisdição, ou sob 

seu controle, em zonas situadas fora de sua jurisdição (BRASIL, 1992) 

 

Portanto, o princípio da responsabilidade é aquele que determina que o “degradador 

assume os riscos de sua atividade arcando com todos os prejuízos em matéria ambiental, seja 

perante as pessoas com quem se relacionou ou seja perante terceiros”, de acordo com Farias 
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(2008, p. 13), agindo de forma a posteriori, quando a lesão já ocorreu ou pela criação de perigo, 

imputando consequências ao agente como medida sancionatória, segundo Naves e Reis (2016). 

 

2.2 O princípio do Poluidor-Pagador 

 

Os princípios, como já dito anteriormente, são usados como alicerce ou fundamento 

do Direito, entretanto nunca são suficientes em si mesmos, mas são formadores e orientadores 

da geração e da implementação do Direito Ambiental.  

Nesse sentido, outro princípio muito importante na dinâmica do Direito Ambiental 

é o do poluidor-pagador, previsto no art. 225, §2º e §3º da Constituição da República (BRASIL, 

1988), ele é considerado como fundamental na política ambiental e “pode ser entendido como 

instrumento econômico que exige do poluidor, [...] suportar as despesas de prevenção, 

reparação e repressão dos danos ambientais” de acordo com os ensinamentos de Thomé (2017, 

p. 73). 

Esse princípio foi erigido a fim de tentar acompanhar o processo de produção e seus 

custos sociais externos transformando-os em internos, ou seja, internalizar os custos sociais e 

ambientais causados por determinado empreendimento, forçando o empreendedor ou causador 

daquela poluição a assumir monetariamente os custos da atividade potencialmente poluidora. 

Assim, teoricamente, o poluidor arcará, direta ou indiretamente, com os custos necessários à 

eliminação, diminuição ou neutralização do possível dano. Em contraponto ao que antes se 

sobrepunha, conforme assevera Thomé (2017), que era a máxima da ‘privatização de lucros e 

socialização de perdas’, com esse princípio existe a imposição da internalização do custo, por 

parte do próprio poluidor, devido à atividade poluidora do empreendimento. 

Enfatizando esses aspectos, Paulo Affonso Leme Machado afirma que o uso 

gratuito de um recurso seria um enriquecimento ilegítimo e injusto do poluente, pois o “poluidor 

que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade 

pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia” 

(MACHADO, 2020, p. 95). Portanto, não só invade o direito difuso ao meio ambiente 

equilibrado (garantido no art. 225 da Constituição da República) como também invade o direito 

ao uso comum dos recursos naturais, que pertencem a todos. 

Em suma, a “coletividade não deve suportar o custo das medidas necessárias para 

assegurar o respeito ao regulamento ambiental para evitar os atentados contra o meio ambiente”, 

segundo Kramer (1991 apud MACHADO, 2020, p. 92-93). Apesar disso, é importante salientar 

que o princípio do poluidor-pagador não implica punição ou sanção, pois, mesmo que não se 
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cometa nenhuma irregularidade ou ilicitude perante os atos normativos, mas se constate a 

possibilidade da poluição decorrente da atividade do empreendimento, haverá a obrigação 

(corolário do princípio mencionado) de o poluidor arcar com as tarifas ou preços fixados por 

uma exigência de investimento na prevenção ou responsabilização do uso do recurso natural. 

Dito isso, importa ressaltar que o princípio do poluidor-pagador tem, portanto, duas 

interpretações: o aspecto preventivo e o aspecto repressivo. O primeiro importa no incentivo 

negativo àqueles que “pretendem praticar conduta lesiva ao meio ambiente (função dissuasiva 

e não restitutiva) [...]”, segundo Thomé (2017, p. 72). Dessa forma, quando o poluidor é 

identificado, por meio das fiscalizações periódicas de cunho ambiental, ele deverá suportar as 

despesas de preservação do meio ambiente, a priori ao dano. Já o segundo aspecto importa na 

obrigação de reparação por parte do poluidor, de modo a assumir todas as consequências 

derivadas do dano ambiental, que já aconteceram, mas que agora precisam ser remediadas 

integralmente, ou pelo menos atenuadas. Alguns doutrinadores chamam essa segunda vertente 

somente de princípio da responsabilidade. 

Ademais, conforme propõe Thomé: 

 

Numa primeira interpretação, o princípio em tela traz uma exigência dirigida ao 

poluidor para que assuma todas as consequências derivadas do dano ambiental. De 

acordo com esse entendimento, esse princípio se traduz na obrigação de reparar os 

danos e prejuízos, sendo inclusive denominado por alguns doutrinadores como 

“princípio da reparação” ou “princípio da responsabilidade”. 

De acordo com outra interpretação, compatível com a primeira, o princípio passa a ter 

uma finalidade dissuasiva, e não tanto restitutiva, tendo em vista que a obrigação de 

pagar pelo dano causado atua, ou deveria atuar, como incentivo negativo face a todos 

aqueles que pretendem praticar uma conduta lesiva ao meio ambiente. (THOMÉ, 

2017, p.72) 

 

Existem críticas tecidas contra esse princípio que afirmam que ele vai na contramão 

da garantia do desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente uma vez que 

estaria dando “carta branca” para os poluidores e abrindo margem para uma interpretação 

equivocada por poder ser compreendido como uma espécie de permissão para poluir, desde que 

se pague o preço certo. Apesar dessas críticas, segundo preceitua Thomé (2017, p. 73) “vale 

ressaltar que ele [o princípio do poluidor-pagador] não tolera que se polua mediante um preço. 

[...] e não se limita a compensar os danos causados, mas tem como um de seus principais 

objetivos evitar a concretização do dano ambiental”, portanto, alinha-se ao objetivo geral dos 

demais princípios do direito ambiental: a tentativa de redução da poluição em conjunto com o 

desenvolvimento sustentável na esperança de se preservar recursos para futuras gerações. 
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2.3 Conceito de biorremediação 

 

Diante da tentativa sempre contemporânea de tentar responder às necessidades da 

geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras, há uma procura constante, 

na área ambiental e na bioquímica, por métodos que podem remediar a situação da 

contaminação do solo. Uma dessas medidas é a biorrecuperação, que, segundo Nakagawa e 

Andréa (2006, p. 576) é um “método baseado na utilização de microrganismos para a 

degradação de compostos, resultando na sua transformação em metabólitos ou na sua 

mineralização”. Ou seja, a biorrecuperação pode ser entendida como a utilização de um tipo de 

microbiota natural (podendo ser bactérias, fungos e/ou vegetais) capaz de degradar certas 

substâncias, em termos simples, transformando-os de tóxicos em compostos não-poluentes ou 

menos poluentes, como água e gás carbônico, que não apresentam toxicidade e podem ser 

incorporados ao ambiente sem prejuízo aos organismos vivos. 

Aliado a esse conceito, já se tem conhecimento, na comunidade científica, de que 

alguns microrganismos são capazes de degradar o petróleo e seus derivados, como gasolina 

comercial e o diesel e, portanto, podem realizar a biorremediação, seja de forma natural 

(intrínseca) ou com ajuda antrópica. As principais técnicas de biorremediação não natural são 

duas: a bioaumentação, que consiste na adição de microrganismos capazes de degradar 

hidrocarbonetos presentes, e a bioestimulação, que consiste no uso de microrganismos in situ 

capazes de adicionar fontes de nutrientes e oxigênio no solo para ativar microrganismos e 

estimular sua ação, segundo Santos e outros (2007). Entretanto, há pesquisadores que entendem 

que existem diversas outras tecnologias de biorremediação, como Bhatnagar e Kumari (2013, 

p. 976), que citam, além das duas supramencionadas, as seguintes: “bioventing, bioleaching, 

bioreactor, [...] composting, [...], landfarming, phytoremediation and rhizofiltration”1. 

Ainda de acordo com Bhatnagar e Kumari (2013), as maiores vantagens da 

biorremediação sobre os tratamentos convencionais incluem custos mais baixos, grande 

eficiência, minimização de sedimentos químicos e biológicos sem necessidade de requisitar 

nutrientes a mais, além de regeneração de biossorventes e possibilidade de recuperação de 

metais. Em comparação com os métodos convencionais, sejam eles físicos, como a escavação 

e transporte do solo contaminado para outro lugar, ou químicos, como utilização de incineração 

ou catalização química e oxidação por UV, apesar de eles funcionarem na redução de 

contaminantes, falta aceitação do público, já que aumentam a exposição dos trabalhadores e 

 
1 bioventilação, biolixiviação, biorreator, compostagem, [...] biodegradação em solo, fitoremediação e 

rizofiltração. [...] (tradução nossa) 
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residentes próximos a contaminantes, além de custarem mais caro. 

Ademais, o uso somente de microrganismos naturais no embate contra locais 

contaminados nem sempre será possível. Por isso, como dito anteriormente, pode ser necessário 

fazer modificações genéticas das bactérias, fungos e afins, para que seja possível cobrir a grande 

área contaminada ou atingir uma maior rapidez no processo de biorremediação, e por isso 

Bhatnagar e Kumari dissertam assim sobre: 

 

Biological agents have proved their capacity for remediation however; their long term 

and large scale use needs the application of genetic tools. Breeding programs and 

genetic engineering are powerful methods for enhancing the natural tendencies of 

plant which can be more suitable for environmental conditions. Thus, researchers are 

now diverting their focus towards ways to augment contaminated sites with various 

other non-native microbes especially genetically modified microorganisms (GMM). 

(BHATNAGAR; KUMARI. 2013, p. 984)2 

 

Em português, os organismos geneticamente modificados, ou OGM’s, são 

considerados como biotecnologia, e, segundo informe publicado pela Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por Bull, Holt e Lilly (1992, p. 18), podem ser 

definidos como “the application of scientific and engineering principles to the processing of 

materials by biological agents to provide goods and services”3. No Brasil, durante a primeira 

década do milênio, essa tecnologia apresentou um alto desenvolvimento científico. A esse 

respeito, vale destacar o seguinte pensamento de Rathoure, Benjmin e Lima: 

 

The development of genetic engineering has given us the substantial knowledge of 

molecular biology and biochemistry has also led to the development of efficient 

techniques to monitor the fate of genetically engineered microorganisms (GEMs) 

upon release into the environment. Genetically modification technique has resulted 

often in a wide variety of current and promising applications for use in the process of 

bioremediation4. (RATHOURE; BENJAMIN; LIMA, 2016, p. 114) 

 

Os estudos sobre quais microrganismos respondem melhor em determinado 

 
2 Agentes biológicos já provaram a capacidade de remediação, entretanto o uso em grande escala e por muito 

tempo precisa da aplicação de ferramentas genéticas. Programas de produção e engenharia genética são métodos 

poderosos para reforçar a tendência natural da planta para ser mais suscetível às condições ambientais. Por 

conseguinte, pesquisadores estão agora mudando o foco para maneiras de aumentar, nos locais contaminados, a 

presença de vários outros micróbios não nativos, especialmente microrganismos geneticamente modificados. 

(tradução nossa) 
3 aplicação de princípios científicos e técnicos no tratamento de matérias por agentes biológicos para obter bens e 

serviços. (tradução nossa) 
4 O desenvolvimento da engenharia genética tem nos dado conhecimento substancial de biologia molecular e 

bioquímica também levou ao desenvolvimento de técnicas eficientes para monitorar o destino dos microrganismos 

geneticamente modificados (OGM) liberados no meio ambiente. A técnica de modificação genética tem resultado, 

geralmente em uma grande variedade de atuais promissoras aplicações do uso do processo de biorremediação. 

(tradução nossa) 
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ambiente, sobre quais degradam melhor um composto, sobre quais, se inseridos na área 

contaminada, causam menos impactos ambientais e sobre como os microrganismos 

modificados ajudam no ambiente são todos estudos ligados à biotecnologia e à manipulação 

genética, esse último que no Brasil obedece precipuamente à Lei Federal 11.105, de 24 de 

março de 2005. Essa lei, , segundo o seu art. 1º, em tese deveria se mostrar como um marco no 

incentivo, assegurando as devidas precauções, à manipulação genética e ao desenvolvimento 

científico dos organismos geneticamente modificados (OGM). 

Em síntese, essa lei objetiva, segundo Machado (2020, p. 1215-1216), “estabelecer 

normas de segurança e mecanismos de fiscalização no uso de técnicas de Engenharia Genética” 

com a intenção de proteger a “vida e a saúde dos homens, dos animais e das plantas, bem como 

o meio ambiente”, não colocando hierarquia nessa proteção.  

Quanto à competência de legislar sobre o assunto do meio ambiente, ela é 

concorrente à União, aos estados e ao Distrito Federal, estando, então, os temas de “meio 

ambiente” e “controle da poluição” permeados em todos os níveis dos entes federativos, de 

acordo com Machado (2020). 

Nesse sentido, os estados podem, então, agir de forma suplementar às normas 

prescritas na Lei de Biossegurança, “inclusive exigindo para as mesmas atividades e projetos a 

emissão de autorizações e a organização de cadastros. As regras estaduais podem ser mais 

exigentes que a norma federal, não podendo, contudo, intervir em matéria criminal, conforme 

art. 22, I, da CF” (MACHADO, 2020, p.`1220).  

É em razão da competência concorrente entre os entes federados que a presente 

pesquisa centra suas atenções nas políticas públicas do estado de Minas Gerais, uma vez que 

cabe também a ele gerenciar áreas contaminadas, sobretudo aquelas afetadas pela contaminação 

de combustível, já que essas últimas representam, em Minas Gerais, 75% de todas as áreas 

poluídas identificadas. 

Esta pesquisa acontece no exato momento em que se observa no Brasil uma 

tendência contrária em relação aos governos de outros países em relação ao investimento em 

tecnologia biorremediadora, como a Índia que, por meio da organização TERI (The Energy and 

Research Institute), usando um grupo de bactérias combinadas, conhecidas como Olizapper, 

tratou mais de “150.000 metric tonnes of oil contamination at various oil installations in India 

and abroad”5, segundo nos relata Bhatnagar e Kumari (2013, p. 985). Ao contrário desse tipo 

de incentivo a novas tecnologias no combate de desastres naturais que podem ser remediadas 

 
5 150.000 toneladas métricas de contaminação por óleo em diversas instalações na Índia e no exterior. (tradução 

nossa) 
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com a biotecnologia praticadas no exterior, no Brasil há diversas ameaças de cortes nos fundos 

de pesquisas nas universidades, onde se vê o maior número de produção de estudos nesse 

sentido, além das ameaças de corte de verbas também em institutos de fiscalização e 

administração ambiental (G1, 2020).  
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3 ÁREAS CONTAMINADAS 

 

A fim de entender as técnicas de recuperação empregadas em áreas contaminadas 

por vazamento de combustíveis em postos, é necessário explicar o que são consideradas áreas 

contaminadas pela legislação brasileira e especialmente pela mineira, em leis e normas técnicas 

ambientais, como é o processo de gerenciamento delas e como são especificados os compostos 

conhecidos como BTEX. 

 

3.1 Áreas Contaminadas 

 

A remediação no sentido jurídico ambiental, segundo Machado, está contemplada 

pela Constituição Federal nos parágrafos 1º, 2º, 3º do art. 225, implicitamente, ao tratar de 

“restaurar”, “recuperar” e “reparar” no contexto da responsabilidade atribuída àqueles que 

exploram o meio ambiente. Seguindo esse mesmo entendimento, Krieger e outros (2008, p. 

280) discutem que a remediação é a “aplicação de um conjunto de técnicas em uma área 

contaminada, visando à remoção ou contenção das substâncias nocivas introduzidas, de modo 

a possibilitar a utilização dessa área com o mínimo de riscos para os recursos naturais”. 

Diante disso, faz-se necessária uma definição do que seria “Área Contaminada” na 

ótica das legislações federais e estaduais brasileiras. Dentre as “normas-parâmetro” definidoras 

no assunto, destacam-se, a princípio, três. A primeira é a Resolução do CONAMA nº 420, de 

28 de dezembro de 2009, de âmbito federal. A segunda é a Lei estadual nº 13.577, de 08 de 

julho de 2009, de São Paulo, que foi regulamentada pelo Decreto nº 59.263, de 2013, também 

de São Paulo, e que curiosamente fora promulgada antes da Resolução no 420 do CONAMA. 

Por fim, regulamentando a resolução do CONAMA em Minas Gerais, tem-se a Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 02, de 08 de setembro de 2010. 

Tomando a análise dessas normas em ordem de publicação, veremos que a Lei 

estadual nº 13.577/09, em seu art. 3º, classifica “Área Contaminada” em 4 subtipos: Área 

Contaminada sob Investigação (AI), Área Remediada para Uso Declarado (AR), Área com 

Potencial de Contaminação (AP) e Área Suspeita de Contaminação (AS), sendo os dois últimos 

subtipos definidos por Machado (2020) como “áreas pré-contaminadas”. Abaixo seguem as 

classificações dos Tipos de Áreas Contaminadas na lei estadual em seus incisos, II, III, IV, V 

e VI: 
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II - Área Contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que 

contenha quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou 

possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger; 

III - Área Contaminada sob Investigação: área contaminada na qual estão sendo 

realizados procedimentos para determinar a extensão da contaminação e os receptores 

afetados; 

IV - Área com Potencial de Contaminação: área, terreno, local, instalação, 

edificação ou benfeitoria onde são ou foram desenvolvidas atividades que, por suas 

características, possam acumular quantidades ou concentrações de matéria em 

condições que a tornem contaminada; 

V - Área Remediada para o Uso Declarado: área, terreno, local, instalação, 

edificação ou benfeitoria anteriormente contaminada que, depois de submetida à 

remediação, tem restabelecido o nível de risco aceitável à saúde humana, considerado 

o uso declarado; 

VI - Área Suspeita de Contaminação: área, terreno, local, instalação, edificação ou 

benfeitoria com indícios de ser uma área contaminada; (SÃO PAULO, 2009a, grifo 

nosso) 

 

A referida lei, marco relevante na legislação de gerenciamento de áreas 

contaminadas, ainda traz, em seu inciso IX, uma medida importante, a exigência do Cadastro 

de Áreas Contaminadas, que é definido como 

 

[...] conjunto de informações referentes aos empreendimentos e atividades que 

apresentam potencial de contaminação e às áreas suspeitas de contaminação e 

contaminadas, distribuídas em classes de acordo com a etapa do processo de 

identificação e remediação da contaminação que se encontram. (SÃO PAULO, 

2009a). 

 

 Tal cadastro é de extrema importância para catalogação, gerenciamento das áreas 

e cumprimento do princípio constitucional da transmissão de informação, já que se é garantido 

o acesso à informação para que a população participe efetivamente da tomada de decisões que 

envolvem as áreas contaminadas e suas consequências para a saúde e para o meio ambiente. 

A legislação seguinte a ser analisada é a Resolução do CONAMA no 420, de 

dezembro de 2009. A primeira questão pertinente a ser discutida é que, diferentemente da Lei 

Estadual paulista nº 13.577, de 08 de julho de 2009, a Resolução apresenta diferentes subtipos 

de Áreas Contaminadas. Ela mantém a AI (Área Contaminada sob Investigação), a AR (Área 

Remediada para uso Declarado) e a AS (Área Suspeita de Contaminação), mas também 

acrescenta a Área Contaminada sob Intervenção (ACI) e a Área em Processo de Monitoramento 

para a Reabilitação (AMR), nos artigos 26 e 27, respectivamente, onde são definidas assim: 

 

[...] Área Contaminada sob Intervenção-ACI [...] aquela em que for constatada a 

presença de substâncias químicas em fase livre ou for comprovada, após investigação 

detalhada e avaliação de risco, a existência de risco à saúde humana.  

[...] Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação-AMR [...] aquela em 

que o risco for considerado tolerável, após a execução de avaliação de risco.  

(BRASIL, 2009b, grifo nosso) 



23 

 

 

Além disso, essa Resolução dispõe sobre critérios e valores de qualidade do solo 

quanto à presença de agentes químicos potencialmente nocivos à saúde humana e ao meio 

ambiente, além de estabelecer diretrizes para o gerenciamento ambiental das ditas áreas 

contaminadas em decorrência de atividades antrópicas. Desse modo, o CONAMA, em uso das 

competências atribuídas a ele pela Lei nº 6.938/1981, a PNMA, art. 8º inciso VII, estabelece na 

resolução no 420 os parâmetros de qualidade nacionais, com valores orientadores de qualidade 

do solo. 

Nesse sentido, segundo art. 7º dessa Resolução “a avaliação da qualidade de solo, 

quanto à presença de substâncias químicas, deve ser efetuada com base em Valores 

Orientadores de Referência de Qualidade, de Prevenção e de Investigação” (BRASIL, 2009b). 

Esses Valores de Referência de Qualidade do Solo, de acordo com o art. 6º, incisos XXI, 

XXII, XXIII e XXIV, são assim definidos: 

 

XXI - Valores Orientadores: são concentrações de substâncias químicas que 

fornecem orientação sobre a qualidade e as alterações do solo e da água subterrânea; 

XXII - Valor de Referência de Qualidade-VRQ: é a concentração de determinada 

substância que define a qualidade natural do solo, sendo determinado com base em 

interpretação estatística de análises físico-químicas de amostras de diversos tipos de 

solos; 

XXIII - Valor de Prevenção-VP: é a concentração de valor limite de determinada 

substância no solo, tal que ele seja capaz de sustentar as suas funções principais de 

acordo com o art. 3º. 

XXIV - Valor de Investigação-VI: é a concentração de determinada substância no 

solo ou na água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou 

indiretos, à saúde humana, considerando um cenário de exposição padronizado. 

(BRASIL, 2009b, grifo nosso) 

 

Levando em consideração os valores citados acima, essa Resolução do CONAMA, 

em seu art. 13, estabelece ainda 4 Classes de Qualidade de Solo, segundo a concentração de 

substâncias químicas:  

 
I - Classe 1 - Solos que apresentam concentrações de substâncias químicas menores 

ou iguais ao VRQ; 

II - Classe 2 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma substância 

química maior do que o VRQ e menor ou igual ao VP;  

III - Classe 3 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma substância 

química maior que o VP e menor ou igual ao VI; e 

IV - Classe 4 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma substância 

química maior que o VI. (BRASIL, 2009b, grifo nosso) 

 

Quanto à classificação acerca da Qualidade das Águas, tem-se a Resolução do 

CONAMA nº 396, de 2008, que também classifica as águas subterrâneas em 6 classes distintas, 

em seu art. 3º: Classe Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3, Classe 4 e Classe 5. A 
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diferenciação entre esses tipos leva em conta, entre outros critérios, a qual objetivo essas águas 

serão destinadas, onde elas se encontram, o nível de alterações antrópicas sobre sua qualidade 

e a exigência ou não de tratamento delas. 

Tendo tudo isso em vista, vale ressaltar que a Resolução nº 420/09 estabelece 

diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas, numerando alguns princípios básicos 

para tanto. É possível observar, no inciso V do art. 21, a referência ao Princípio da 

Responsabilidade a partir da previsão da busca pela “responsabilização do causador pelo dano 

e suas consequências” (BRASIL, 2009b), além do previsto no art. 34, que expõe que os 

responsáveis pela contaminação devem apresentar ao órgão ambiental responsável proposta 

para a ação de intervenção a ser executada sob sua responsabilidade. Também são estabelecidos 

no art. 22 da mesma Resolução os objetivos que o Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

deverá proceder com vistas a: 

 

I - eliminar o perigo ou reduzir o risco à saúde humana; 

II - eliminar ou minimizar os riscos ao meio ambiente; 

III - evitar danos aos demais bens a proteger; 

IV - evitar danos ao bem estar público durante a execução de ações para reabilitação; 

e 

V - possibilitar o uso declarado ou futuro da área, observando o planejamento de uso 

e ocupação do solo. (BRASIL, 2009b) 

 

Após essas explicações sobre a resolução do CONAMA, vamos à análise do cenário 

de legislação acerca de áreas contaminadas no âmbito de Minas Gerais. No estado, foi 

instituído, com a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 02/2010, o Programa 

Estadual de Gestão de Áreas Contaminadas, que estabelece as diretrizes e procedimentos para 

a proteção da qualidade do solo e o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por 

substâncias químicas. Na promessa de manter a população atualizada com informações 

pertinentes às áreas contaminadas em Minas Gerais, a FEAM publica anualmente um inventário 

com as áreas contaminadas no estado, cumprindo o importante papel ao tornarem públicas as 

investigações pertinentes ao tema. 

A classificação usada por esses inventários foi definida em acordo com a 

Deliberação COPAM/CERH nº02/2010. Tal deliberação foi publicada após a resolução federal, 

e seguiu, em seu art. 9º, inciso IV e V, a classificação do CONAMA ao acrescentar ao processo 

de gerenciamento inaugurado por São Paulo os subtipos da Área Contaminada sob Intervenção 

(ACI) e Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação (AMR), além das demais: Área 

Contaminadas sob Investigação (AI), Área Reabilitada para Uso Declarado (AR), Área com 

Potencial de Contaminação (AP) e Área Suspeitas de Contaminação (AS). 
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O parâmetro utilizado ao tratar de áreas contaminadas, segundo Minas Gerais 

(2020, p. 6), por meio da FEAM, usa “como referência não exaustiva das atividades 

potencialmente poluidoras, [...] a listagem presente no ANEXO II da Deliberação Normativa 

COPAM nº 116/2008 e listagem do ANEXO ÚNICO da Deliberação Normativa COPAM Nº 

217/2017.” Dentro dessa última, agrupados na classe F-06-01-7, em “Serviços passíveis de 

licenciamento ambiental”, situam-se como área com potencial poluidor/degradador os “Postos 

revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos 

flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação” (MINAS 

GERAIS, 2017). A deliberação, ainda, especifica que o potencial poluidor das variáveis 

ambientais água e solo são respectivamente tidas como Grande e Médio. 

 

3.2 Postos de Combustíveis e a Contaminação 

 

Tendo em conta que os postos de combustíveis são potenciais fontes de poluição 

para o solo e águas, Minas Gerais (2020, p.13), por meio da FEAM, publicou os resultados dos 

registros de áreas contaminadas e reabilitadas no território do estado, registrando 678 áreas, 

“das quais 199 (aproximadamente 30% do total) estão em gerenciamento pela Prefeitura de 

Belo Horizonte”. Além disso apontou, corroborando a tese inicial, que o maior número de 

empreendimentos com áreas contaminadas cadastradas no estado, cerca de 75%, corresponde 

aos postos de combustíveis, incluindo o comércio varejista de combustíveis e revendedores de 

gasolina, álcool e diesel. 

A contaminação gradual do solo e da água causada pelos postos de combustíveis se 

deve aos vazamentos dos tanques de armazenamento subterrâneo (TAS). Esses vazamentos 

podem ter como origem a obsolescência do sistema e dos equipamentos, a falta de treinamento 

de pessoal, além da falta de manutenção necessária. Tudo isso pode culminar, com o passar dos 

anos, em mais riscos de formação de rachaduras e pequenas infiltrações que, a longo prazo, 

podem acabar encharcando o solo e contaminando as águas subterrâneas, segundo Oliveira 

(2015). 

Dito isso, faz-se relevante apresentar os valores de Referência, de Prevenção e de 

Investigação do solo e da água em caso de contaminação pelos agentes químicos nocivos mais 

preocupantes em combustíveis, os BTEX (Benzeno, Tolueno, Etil-Benzeno e Xileno). Os 

valores seguintes foram definidos no Anexo II da Resolução nº 420/2009 da CONAMA e no 

Anexo I da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 02/2010: 

 



26 

 

Tabela 1- Valores de interdição dos hidrocarbonetos aromáticos 

 

 Solo (mg.kg-1 de peso seco) 

Água 

subterrânea 

(µg.L-1) 

 
Referência Prevenção 

Investigação 
Investigação 

Substâncias Agrícola Residencial Industrial 

Hidrocarbonetos aromáticos voláteis 

Benzeno na 0,03 0,06 0,08 0,15 5 

Etilbenzeno na 6,2 35 40 95 20 

Tolueno na 0,14 30 30 75 300 

Xilenos na 0,13 25 30 70 700 

Fonte:  Anexo II da Resolução nº 420/2009 da CONAMA e Anexo I da Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH nº 02/2010 

 

Os valores de interdição, segundo Oliveira (2015, p. 14), “são concentrações de 

substâncias químicas que fornecem orientação sobre a qualidade de solo e de água, e são 

utilizados como instrumentos para prevenção e controle da contaminação, e gerenciamento de 

áreas contaminadas sob investigação”. Tendo como base tais valores, o órgão de fiscalização 

ambiental estadual realiza periodicamente Avaliações Preliminares em áreas com Potencial de 

Contaminação, seguindo o procedimento administrativo de gerenciamento de áreas 

contaminadas, de acordo com o fluxograma apresentado a seguir, retirado do Inventário de 

áreas Contaminadas (MINAS GERAIS, 2020):  

 
Figura 1 – Fluxograma do gerenciamento de áreas contaminadas 

 

Fonte: MINAS GERAIS, 2020, p.10. 
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Com base nas análises realizadas, especialistas fazem a avaliação de riscos à saúde 

humana e ao ambiente diante dos padrões estabelecidos, considerando-se as condições e os 

riscos do local contaminado. A análise de riscos serve, segundo Oliveira (2015), como método 

para seleção de técnicas de remediação específicas para cada tipo de contaminação durante o 

processo de gerenciamento.  

Ainda segundo Oliveira (2015), os órgãos de controle ambiental no Brasil têm 

aceitado e recomendado a avaliação de riscos baseada nas metodologias de outros países, tais 

como os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha e a Holanda. Neste sentido, a Norma 

Americana ASTM E 1739-95 (Standard Guide for Risk-basead Corrective Action for 

Petroleum Releases), conhecida também por ACBR (Ação Corretiva Baseada no Risco), é uma 

das principais referências metodológicas utilizadas no Brasil para derramamentos de petróleo e 

derivados. Segundo essa metodologia, o risco é definido como a probabilidade de um indivíduo, 

em uma população, sofrer efeitos em função da exposição a um contaminante, considerando as 

principais vias de exposição como o contato dérmico, a ingestão ou a inalação de vapores ou 

de poeira (SCHNEIDER apud OLIVEIRA, 2015, p. 17). 

 Seguindo as etapas posteriores, logo depois que uma área é avaliada como sendo 

de risco, deve ser realizado um estudo sobre a possibilidade de sua remediação. Esse estudo 

deve levar em consideração fatores como: o tamanho do local, os aspectos geoeconômicos, os 

recursos financeiros e técnicos disponíveis, as características do solo e da água, as propriedades 

dos contaminantes, além do grau de contaminação e a destinação final da área. Nesse cenário, 

a análise do solo e da sua permeabilidade, ou seja, da sua capacidade de atuar como um “filtro”, 

é de suma importância para a definição de qual técnica mais apropriada deve ser utilizada para 

o tratamento da área poluída. 

Portanto, a remediação, segundo Oliveira (2015), também depende das 

propriedades dos contaminantes e do comportamento desses no meio, como o grau de 

solubilidade e de volatilidade. Em relação aos hidrocarbonetos BTEX, a despeito de serem 

legalizados, vale ressaltar que são altamente inflamáveis e que, apesar de poucos solúveis em 

água, são eles os hidrocarbonetos mais solúveis dentre os presentes na gasolina. Além disso, 

têm densidade menor que a água, fazendo com que flutuem, formando uma camada tóxica na 

superfície, a qual especialistas chamam de “pluma de contaminação”. Entre esses compostos, 

o benzeno, segundo Oliveira (2015), é considerado altamente cancerígeno, enquanto o tolueno 

e xileno, classificados como tóxicos, são as frações dos combustíveis mais móveis e, por isso, 

“são os contaminantes que primeiro irão atingir o aquífero ou serão inalados” (MANCINI, 2002 

apud OLIVEIRA, 2015, p. 22). 
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Diante desse cenário, o Inventário de Áreas Contaminadas (MINAS GERAIS, 

2020) descreve que o processo de gerenciamento de tais áreas tem como premissa a reabilitação 

delas objetivando a redução da exposição ao risco a partir da restrição do uso da área impactada, 

ou do uso de procedimentos de remediação para reduzir os contaminantes. E é sobre o incentivo 

ao procedimento de remediação de áreas contaminadas por combustíveis por meio de 

biorremediadores que o estudo se trata. 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS E O USO DE BIORREMEDIADORES 

 

As políticas públicas são agrupamentos de programas e ações tomadas pelos 

governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, que objetivam proteger algum direito, 

normalmente direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.  

Como o objeto dessa pesquisa é analisar o direito fundamental de um meio ambiente 

equilibrado frente ao impacto ambiental causado por postos de combustíveis no solo, a análise 

do problema será feita em duas frentes: as políticas públicas desenvolvidas no Âmbito Federal 

e as no Âmbito Estadual, especificamente em Minas Gerais. 

 

4.1 Âmbito Federal 

 

A relevância na definição da tecnologia a ser empregada na etapa de análise de 

riscos permite que os responsáveis pela remediação considerem usar processos para acelerar a 

degradação (como a biorremediação) ou deixar, em alguns casos, que ocorra a atenuação natural 

monitorada, na qual o meio, sem intervenção humana, encarrega-se de degradar os poluentes, 

de acordo com Oliveira (2015). Nesse sentido, o gerenciamento de áreas contaminadas permite 

todo o monitoramento necessário, mas também é preciso a definição de normas que estabeleçam 

parâmetros para os técnicos seguirem, tanto em nível federal quanto em nível estadual. 

Diante do exposto, a primeira legislação federal específica para gerenciamento de 

áreas contaminadas por postos de gasolina foi a Resolução CONAMA nº 273, de 29 de 

novembro de 2000, que, já no preâmbulo, reconhece que “toda instalação e sistemas de 

armazenamento de derivados de petróleo e outros combustíveis, configuram-se como 

empreendimentos potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes 

ambientais” (BRASIL, 2000). Ademais, o dispositivo legal considera, ainda, o potencial dos 

vazamentos de petróleo e outros combustíveis em poluir corpos d’água subterrâneos e 

superficiais, além do solo e do ar. 

Tal resolução foi alterada posteriormente pela Resolução CONAMA nº 319, de 4 

de dezembro de 2002, que passa a considerar os postos de combustíveis, além de potenciais 

poluidores, sujeitos ao licenciamento prévio de suas instalações e à exigência de certificação 

dos equipamentos com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

e do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO). Exemplo disso é a NBR 15594-3: 2008, 

cujo texto estabelece quais devem ser os procedimentos mínimos para uma manutenção segura 

e ambientalmente adequada para o posto de combustível, e a NBR 16784-1: 2020, cujo texto 
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trata do procedimento de reabilitação de áreas contaminadas a partir de um plano de intervenção 

(BRASIL, 2002b). 

A Resolução CONAMA nº 319 de 2002 também exige, no art. 3º, parágrafo único, 

que os postos, com periodicidade não superior a cinco anos, deverão ter seus equipamentos e 

sistemas testados e ensaiados para comprovar a ausência de vazamentos ou falhas, justamente 

por causa da vida útil dos equipamentos, como os tanques de armazenamento subterrâneos, que 

sofrem constantemente com a corrosão pelo contato com solo e umidade. A norma também 

dispõe que deverá ser adotado licenciamento diferente em caso de haver um ou mais Sistema 

de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) com mais de 15 anos de 

funcionamento. 

Além das normas já apresentadas anteriormente, tem-se a Lei Federal nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998, popularmente conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, que dispõe 

sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e apresenta, especialmente nos artigos 54 e 56, os seguintes crimes: 

 

Art. 54. (caput) – 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: […] 

Art. 56. (caput) – 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. […] 

(BRASIL, 1998) 

 

Todas essas normas citadas são oriundas de políticas públicas incentivadoras em 

relação à responsabilização daqueles que causam danos ambientais. Entretanto, há poucas 

normas que de fato criam e efetivam políticas públicas voltadas ao incentivo da biorremediação 

das áreas contaminadas por postos de combustíveis e determinam as técnicas a serem adotadas 

bem como a fiscalização necessária aos casos. 

Apesar disso, é importante salientar que há vários métodos que podem ser 

empregados com o objetivo de remover ou transformar os hidrocarbonetos no solo e na água 

subterrânea, tais como processos físicos através da extração de vapor do solo, bombeamento ou 

a própria biorremediação. Não há, segundo Vaz e outros (2006) uma regra geral que determine 

o melhor tratamento de uma área contaminada, e cada caso deve ser analisado individualmente, 

diante de suas particularidades. 

Entretanto, como forma de ilustrar a importância da biorremediação no tratamento 

de áreas contaminadas, especialistas as dividem em dois tipos possíveis de serem contemplados 
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pela proposta de gerenciamento, são elas: a zona não saturada, ou seja, o solo ou o meio poroso, 

e a zona saturada, a água subterrânea. Analisando a tabela abaixo, percebe-se que a 

Biorremediação é uma técnica de remediação que poderá ser usada em todos os tipos de 

tratamento, tanto ex-situ (quando é retirado o material contaminado para tratamento fora do 

local), quanto in-situ (quando se pode tratar no próprio local o material contaminado), de acordo 

com Oliveira (2015). 

 
Tabela 2 - Técnicas de remediação em função do meio e do tipo de tratamento 

 
Zona Tratamento Técnica de remediação 

Não saturada  

(solo ou meio poroso) 

Ex-situ 

Lavagem de solo (soil wash) 

Incineração 

Biorremediação (biopilhas, landfarming) 

In-situ 

Lavagem de solo (soil fluishing) 

Extração de compostos orgânicos voláteis (pela extração de vapor do 

solo, bioventilação ou bioventing) 

Biorremediação 

Saturada  

(água subterrânea) 

Ex-situ 

Carvão ativado 

Coluna de aeração (aspersão de ar ou air stripping) 

Biorremediação 

In-situ 

Bombeamento e tratamento (pump and treat) 

Tratamento químico (injeção de oxidantes, barreiras reativas etc) 

Extração de compostos orgânicos voláteis (air sparging, bioventing) 

Biorremediação 

Fonte: Adaptado da fonte de OLIVEIRA, 2015, p.25. 

 

A biorremediação pode ser considerada como uma nova tecnologia para tratar 

locais contaminados utilizando agentes biológicos capazes de modificar ou decompor poluentes 

alvos, segundo Vaz e outros. (2006), podendo ser usados três tipos de técnicas: os 

microrganismos autóctones, ou seja, do próprio local, sem qualquer interferência de tecnologias 

ativas (biorremediação intrínseca ou natural); a adição de agentes estimulantes como nutrientes, 

oxigênio e biossurfactantes (bioestimulação) ou ainda o uso da inoculação de consórcios 

microbianos enriquecidos (bioaumento). Ainda de acordo com Vaz e outros:  

 

A eficiência da biorremediação está associada a uma população microbiana adaptada 

ao consumo dos contaminantes e como esta pode ser enriquecida e mantida no 

ambiente. A inoculação de bactérias com habilidade em biodegradar hidrocarbonetos 

pode reduzir o tempo de tratamento, contudo muitos estudos mostram que esta técnica 

é ineficiente. (VAZ et al., 2006) 

 

Neste contexto, a Resolução CONAMA nº 463, de 29 de julho de 2014, que revogou 

a Resolução CONAMA nº 314, de 29 de outubro de 2002, é uma das poucas normas que se 

destinam a regular sobre o controle ambiental de produtos destinados à remediação. Em seu 

preâmbulo, a Resolução nº 463 confirma que os acidentes com produtos derivados do petróleo 
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constituem uma das principais fontes de poluição do meio ambiente, deixando claro que o uso 

de remediadores é uma opção viável no tratamento de recuperação (BRASIL, 2014).  

De acordo com a definição dada pela Resolução nº 463, remediador é o “produto 

ou agente de processo físico, químico ou biológico destinado à recuperação de ambientes e 

ecossistemas contaminados e ao tratamento de efluentes e resíduos” (BRASIL, 2014). Ainda 

no art. 2º incisos II, III e V da referida resolução, conceitua-se o que é biorremediador, 

bioestimulador e fitorremediador, respectivamente: 

 

II - biorremediador: remediador que apresenta como ingrediente ativo 

microrganismos capazes de se reproduzir e de degradar bioquimicamente compostos 

e substâncias contaminantes; 

III - bioestimulador: remediador que favorece o crescimento de microrganismos 

naturalmente presentes no ambiente e capazes de acelerar o processo de degradação 

dos compostos e substâncias contaminantes; 

[...] 

V - fitorremediador: vegetal empregado como remediador com a finalidade de 

remover, imobilizar ou reduzir o potencial de contaminantes orgânicos e inorgânicos 

presentes no solo ou na água; (BRASIL, 2014, grifo nosso) 

 

Em seu art. 3º, a resolução citada indica que a comercialização e o uso dos 

remediadores dependerão de prévio registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Renováveis (IBAMA) e, no §1º, expõe que estão dispensados da obtenção de registro 

os bioestimuladores e os fitorremediadores, desde que não compostos por espécies exóticas. 

Entretanto, há ressalvas, já que, em seu art. 4º, não os exime da obtenção da autorização prévia 

de uso pelo IBAMA, dando a entender que há um incentivo maior ao uso de bioestimuladores 

e fitorremediadores dada a dispensa de registro em determinados casos (BRASIL, 2014). 

Ressalta-se que a resolução não dispensou de registro no IBAMA os biorremediadores, mesmo 

os não compostos por espécies exóticas. 

No site do IBAMA, encontram-se modelos de documentos necessários para o 

requerimento do registro de remediadores. Um deles é denominado “Relatório técnico 

biorremediador”, que deve ser preenchido pelo requerente do registro com informações 

pertinentes ao produto, como todas as suas informações, as técnicas de composição, o seu 

armazenamento, os procedimentos de obtenção do produto e ainda de como usá-lo. Destaca-se, 

no item 7, sobre Identificação do Biorremediador, o subitem 7.7, que assim solicita: 

 

Uma declaração do registrante de que o produto contém, ou não, organismo(s) 

geneticamente modificado(s) – OGM, ou se foi, ou não, obtido a partir de OGM. Em 

caso afirmativo, deverá ser juntada à declaração cópia do(s) Parecer(es) Técnico(s) da 

CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) e data de publicação de seu 

extrato no Diário Oficial da União. (IBAMA, 2021) 
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O uso de OGM’s oferece a possibilidade de contornar algumas limitações dos 

processos de biorremediação, por exemplo aquelas relacionadas à taxa de degradação do 

poluente. Nesse contexto, vale aqui apresentar o seguinte pensamento de Gupta e Prakash: 

 

Biotechnological technique like genetic engineering can be used for improving 

bioremediation of heavy metals and organic pollutants. Transgenic plants and 

associated bacteria can be used to create genetically modified organisms for 

bioremediation by over-expressing the genes responsible for their metal-binding 

proteins or peptides that in turn enhance their heavy metal accumulation and/or 

tolerance. (GUPTA; PRAKASH, 2016, p.149)6 

 

Entretanto, em termos de liberação dos Organismos Geneticamente Modificados no 

meio ambiente já há certa burocracia envolvida, como descreve a Lei de Biossegurança nº 

11.105, de 2005, no art. 6º: 

 

Art. 6º- Fica proibido:  

[...]  

VI – liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de atividades 

de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de liberação 

comercial, sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou sem o licenciamento do 

órgão ou entidade ambiental responsável, quando a CTNBio considerar a atividade 

como potencialmente causadora de degradação ambiental, ou sem a aprovação do 

Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, quando o processo tenha sido por ele 

avocado, na forma desta Lei e de sua regulamentação. (BRASIL, 2005, grifo nosso) 

 

A dependência de uma aprovação, por parte tanto da Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança (CTNBio) quanto do Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), gira em 

torno da necessidade da avaliação de risco trazido pelos OGM’s ao serem liberados no meio 

ambiente. Conforme a Resolução Normativa da CTNBio nº 2, de 27 de novembro de 2006, em 

seu art. 3º, inciso XXI, “risco é a possibilidade de promoção de evento negativo, cientificamente 

fundamentada, para a saúde humana e animal, os vegetais, outros organismos e o meio 

ambiente, decorrente de processos ou situações envolvendo OGM e seus derivados” (BRASIL, 

2006). 

Dessa maneira, há certa cautela e reticência na liberação desses organismos como 

biorremediadores, assim como descreve uma das únicas normas, em âmbito federal, que trata 

da liberação comercial e monitoramento de OGM’s como biorremediadores, a Resolução da 

 
6 Técnicas biotecnológicas, como a engenharia genética, podem ser usadas para melhorar a biorremediação de 

metais pesados e poluentes orgânicos. Plantas transgênicas e bactérias associadas podem ser usadas para criar 

organismos geneticamente modificados para biorremediação realçando os genes das proteínas ou peptídeos 

responsáveis pela ligação com metal, que por sua vez, aumentam sua acumulação de metal e/ou sua tolerância. 

(tradução nossa) 
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CTNBio nº 24, de 7 janeiro de 2020, a qual assevera que, ao tratar da avaliação de risco ao meio 

ambiente, será levado em consideração:  

 

1. O substrato alvo da biorremediação e o efeito do OGM sobre esse substrato, quando 

comparado ao efeito no organismo parental, bem como as medidas adicionais 

necessárias à eficiência do processo; 

2. As substâncias que podem ser metabolizadas pelo OGM e não podem ser 

metabolizadas pelo organismo parental; 

3. Os possíveis efeitos deletérios do OGM ou de seus metabólitos diretamente sobre 

outros organismos ou indiretamente, através da concentração na cadeia alimentar; e 

4. Os mecanismos envolvidos na dispersão do OGM e as possíveis consequências ao 

meio ambiente, descrevendo as medidas utilizadas para mitigar eventuais dispersões 

indesejadas. (BRASIL, 2020) 

 

Por consequência, a utilização de engenharia genética no Brasil para produzir 

biorremediadores geneticamente modificados para tratamento de áreas contaminadas, por 

exemplo, por combustíveis derivados do petróleo, acaba sendo pouco expressiva devido às 

diversas restrições, mesmo que justas, à liberação do uso daqueles no meio ambiente.  

Frente aos esforços na criação de dispositivos como a Lei nº 10.973, de 27 de 

dezembro de 2004, conhecida como Lei de Inovação, aprecia-se o mínimo incentivo à inovação 

e à pesquisa científica tecnológica. Nesse sentido, vale ressaltar o art. 20 “caput” e §6º da 

referida lei, que expõe de que órgãos e entidades da administração pública, em matéria de 

interesse público, poderão contratar uma Instituição Científica Tecnológica (ICT) voltada para 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação para solução de problemas técnicos 

específicos através de produtos ou processos inovadores. Aponta também que, desde que 

observadas as diretrizes previstas em regulamentos específicos, autorização ou licenciamento 

do órgão público, esse desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo inovador poderia 

ter como finalidade a preservação ambiental. 

No Brasil, como pressupõe Braga (2018), o estímulo da biorremediação através do 

incentivo à inovação e à pesquisa científica tecnológica (tratado pelo Decreto nº 8.238, de 7 de 

fevereiro de 2018, que regulamenta a Lei de Inovação) passa pelo incentivo às universidades, 

já que a maior parte das pesquisas feitas no país partem dos centros educacionais de ensino 

técnico e superior.  

Porém, ao contrário do desejado, verificou-se, por meio de uma pesquisa no site 

IBAMA, que, dos 47 biorremediadores devidamente registrados no órgão ambiental, somente 

7 deles indicam no seu uso serem adequados para remediar, de alguma forma, solos 

contaminados por petróleo e seus derivados ou decompor hidrocarbonetos, e todos esses 7 

biorremediadores registrados são fabricados por empresas com base no exterior (Estados 
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Unidos e Itália), ou seja, são importados por empresas brasileiras. Isso revela que o incentivo 

à pesquisa para estimular o uso de biorremediadores no Brasil ainda é incipiente ou, por que 

não dizer, nulo.  

 

4.2 Âmbito Estadual - Minas Gerais 

 

Quanto ao espectro estadual, por meio do Inventário de Áreas Contaminadas, 

publicado pela FEAM, nos são apresentadas as seguintes informações: 

 

O número de áreas contaminadas e áreas reabilitadas no cadastro do Estado de Minas 

Gerais vêm aumentando desde o início dos levantamentos em 2007. Esse resultado 

ocorre em função da aplicação da legislação no que tange à obrigatoriedade dos 

responsáveis por contaminações em se cadastrarem junto à FEAM, através do 

preenchimento do FORMULÁRIO DE CADASTRO DE ÁREAS SUSPEITAS DE 

CONTAMINAÇÃO E CONTAMINADAS POR SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, cujo 

link está disponibilizado no sítio eletrônico da Feam no endereço: http://feam.br/-

qualidadedo-solo-e-areas-contaminadas/declaracoes-de-areas-contaminadas, e 

executarem os procedimentos de identificação e gerenciamento de áreas 

contaminadas. (MINAS GERAIS, 2020, p. 25) 

 

Com o trecho sobrescrito, percebemos inicialmente que há uma movimentação na 

direção de uma maior responsabilização dos autores das contaminações, ou seja, das pessoas 

jurídicas responsáveis pelos postos de combustíveis, que são obrigados por lei a se registrarem 

no cadastro de áreas suspeitas de contaminação e, por conseguinte, são fiscalizados 

constantemente quanto ao cumprimento do gerenciamento correto das áreas contaminadas. Por 

outro lado, tem-se que o sistema de prevenção, no que diz respeito ao objetivo de evitar o 

desenvolvimento de novas áreas contaminadas, vem falhando, já que, no ano de 2018, segundo 

Minas Gerais (2018c, p. 12), foram “registradas 662 (seiscentos e sessenta e duas) áreas 

contaminadas e reabilitadas no território de Minas Gerais”, havendo um aumento, no ano de 

2020, de 16 novas áreas registradas (MINAS GERAIS, 2020). 

Dito isso, aqui se faz necessário partir para a análise de normas em nível estadual, 

especificamente em Minas Gerais, que incentivem a remediação de áreas contaminadas, 

incluindo a biorremediação como uma das técnicas viáveis para restaurar a qualidade do solo e 

da água subterrânea. A seleção de tecnologias a serem utilizadas baseia-se, como já dito, 

“fundamentalmente no conhecimento das características físico-químicas do contaminante, 

volume vazado, tempo de vazamento, caracterização geológica e hidrogeológica do local, 

análise do meio físico superficial e subterrâneo e extensão da pluma contaminante” segundo 

Vaz e outros (2006). 
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Quanto às normas existentes no cenário do estado de Minas Gerais em relação à 

remediação de áreas contaminadas por postos de combustíveis, tem-se, entre outras normas, a 

Deliberação Normativa COPAM nº 108, de 24 de maio de 2007, que estabelece procedimentos 

para o licenciamento ambiental de postos revendedores e de abastecimento de combustíveis. 

Tal deliberação institui que a localização, construção, instalação, modificação, ampliação e 

operação dos postos de combustíveis dependerão de prévio licenciamento ambiental ou de 

Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), sem prejuízo de outras licenças, como as 

exigidas na Resolução do CONAMA nº 273/2000 (MINAS GERAIS, 2007). 

 Além disso, no Anexo 2 da referida Deliberação Normativa do COPAM, são 

estabelecidos procedimentos para investigação de passivo ambiental, determinando que a 

avaliação ambiental preliminar siga um roteiro. Para isso, deve-se preencher o Anexo I da 

Resolução CONAMA nº 273, fazer o georreferenciamento do empreendimento contendo as 

instalações atuais, superficiais e subterrâneas, incluindo o SASC (Sistema de Armazenamento 

Subterrâneo de Combustíveis), além de registrar o histórico de vazamentos e dados das 

características do solo da região. Importante ressaltar que se existir SASC enterrado, deverá 

haver uma investigação de verificação da provável contaminação do subsolo, com realização 

de pontos de soil gas survey7 (MINAS GERAIS, 2007). 

Outrossim, o Anexo 2 continua indicando que as sondagens de medição servem 

para medir o teor de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) tanto no solo como na água 

subterrânea, com objetivo de instalar poços de monitoramento, conforme os padrões 

apresentados pela NBR 13.895. As análises com as amostras coletadas devem medir os níveis 

de Hidrocarbonetos Poliaromáticos – HPA e Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xilenos – BTEX, 

já que esses são compostos altamente perigosos se livres no ambiente. Os resultados deverão 

ser comparados com os Valores Orientadores de Intervenção para Solo e água Subterrânea da 

CETESB, e, se apresentarem-se valores superiores aos orientadores, será iniciada a remediação 

ambiental ou a Avaliação de Risco, a qual, por sua vez, indicará a necessidade ou não de 

remediação ambiental (MINAS GERAIS, 2007). 

O projeto de remediação fica a cargo do empreendedor, que apresentará o projeto 

ao órgão ambiental responsável, contemplando certos aspectos como: objetivos, proposta 

técnica, plano de implantação, ensaio piloto, plano de monitoramento, duração prevista e 

critérios para controle e finalização da remediação. Dito isso, segundo Minas Gerais (2020), 

para os postos de combustíveis, os órgãos ambientais de Minas Gerais adotam os procedimentos 

 
7 Pesquisa de vapor no solo (tradução nossa) 
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elaborados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), que é pioneira e 

referência no país em diretivas para remediação e controle de qualidade ambiental, como se vê 

na Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007, e na Decisão de Diretoria nº 

263/2009/P, de 20 de outubro de 2009.  

Em virtude disso, serão aqui analisadas tais Decisões de Diretoria, a começar pela 

nº 103/2007/C/E, que diz respeito ao gerenciamento de áreas contaminadas, inclusive por 

postos de combustíveis, e destaca que o “sistema de remediação só poderá ser implantado e 

operado após a aprovação prévia, pela CETESB, dos relatórios de investigação detalhada, 

avaliação de risco, concepção da remediação e projeto de remediação” (SÃO PAULO, 2007). 

Entre as particularidades no tratamento de áreas contaminadas por combustíveis, 

existem medidas específicas para eliminação de vazamentos em SASC, já que esses sistemas 

são conhecidamente e frequentemente instalados sem a proteção catódica, e detectores de 

vazamentos.  

Já a Decisão de Diretoria nº 263/2009 dispõe sobre a aprovação de roteiro para 

execução do plano de intervenção em Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis, 

destacando que deverá ser analisada a necessidade de medidas de intervenção a serem 

realizadas, e, caso se prove a necessidade, deverar-se-á estabelecer metas de remediação em um 

cronograma que inclua também o monitoramento de eficácia e eficiência da técnica. Além 

disso, tal norma da CETESB traz em seu escopo os quadros de concentração máxima permitida 

do grupo de hidrocarbonetos conhecidos como BTEX e dos HPA, em diversas variantes, como 

em água superficial doce, em água superficial de pesca, em água subterrânea para ingestão e no 

solo a partir da concentração de potabilidade na água subterrânea. 

Além das já apresentadas, não foram encontradas mais normas, diretrizes ou 

regulamentos específicos de Minas Gerais que indicavam um incentivo maior na busca da 

realização da remediação de áreas contaminadas por combustíveis através da biotecnologia dos 

biorremediadores.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho científico abordou o tema do incentivo ao uso de 

biorremediadores para gerenciar áreas contaminadas por vazamentos de combustíveis por meio 

de Políticas Públicas, com enfoque principal nas políticas públicas estaduais. O trabalho teve 

como base leis e normas ambientais que tratam do tema, como a Constituição Federal, a Lei 

Federal 6.938/81, a Lei Federal 11.105/05, o Decreto Estadual nº 47.383/2018 de Minas Gerais, 

entre outros. 

Primeiramente foram elucidados os conceitos de dois princípios do Direito 

Ambiental presentes no ordenamento jurídico brasileiro, os quais, para muitos doutrinadores, 

confundem-se: o princípio da responsabilidade jurídica e o princípio do poluidor-pagador. Eles 

são vastamente utilizados na jurisprudência para embasar decisões que envolvam dano ou 

perigo de dano ambiental, de um lado imputando consequências, a posteriori ao dano, pelo uso 

indevido de um bem natural que ocasionou determinada poluição ambiental, do outro lado 

regendo-se pela internalização dos impactos ambientais a fim de evitar a lógica liberal da 

“privatização dos lucros e socialização das perdas”, atuando a priori ao referido dano. 

Em seguida, foi definido o conceito de biorremediação, qual seja: um processo que 

pode ser natural ou antrópico, no qual a ação de microrganismos consegue catalisar compostos 

contaminantes transformando-os em fontes de carbono e de energia, não contaminantes. Como 

abordado, existem diversas técnicas de biorrecuperação, sendo as mais populares a 

bioestimulação e o bioaumento, podendo ambas serem usadas no gerenciamento de áreas 

contaminadas por combustíveis. 

Apesar da hipótese não ter sido confirmada, visto que é necessário a análise 

pormenorizada da área em monitoramento sob risco de contaminação, pois não se pode afirmar 

genericamente que uma técnica de remediação é melhor que a outra por causa das características 

especificas que influem no gerenciamento.  

O gerenciamento de áreas contaminadas contém ainda, uma série de ritos e 

processos que devem ser seguidos e são descritos, dentre outras normas, na Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 02/2010, de Minas Gerais. Nela, além da previsão das 

etapas de diagnóstico e da classificação de cada tipo de área contaminada, também foram 

estabelecidos os valores orientadores de referência de qualidade para solo e água subterrânea a 

fim de balizar os procedimentos que podem ser usados nas ditas Áreas Contaminadas sob 

Intervenção. 
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Um desses procedimentos pode ser a remediação por meio da biotecnologia. 

Entretanto, apesar das normas que regulam o gerenciamento e que definem os parâmetros 

técnicos a serem seguidos, a pesquisa empírica realizada no site do IBAMA é clara: o uso dos 

biorremediadores é muito pouco difundido nacionalmente, o que impacta em um irrisório uso 

da biotecnologia, em função do pouco conhecimento a respeito dos biorremediadores pelos 

estabelecimentos de postos de gasolina. Paralelamente a isso, há registros de números cada vez 

mais altos, de áreas contaminadas identificadas em Minas Gerais, segundo levantamento de 

órgãos de fiscalização, como a FEAM e certamente a difusão de mais um método de 

gerenciamento e correção da contaminação no solo e na água ajudariam no combate à poluição. 

A atuação da fiscalização, além de ser prévia aos impactos mais graves devido à 

catalogação dos postos combustíveis e suas respectivas situações ambientais, deve ter rápida 

ação na pós contaminação, principalmente na notificação aos responsáveis pelos postos de 

combustíveis. Mas a pesquisa conseguiu encontrar pouquíssimos métodos empíricos e 

eficientes de incentivo, por parte do Poder Público, para que as empresas remedeiem as áreas 

contaminadas além da penalidade de não renovação de licenciamento ambiental. 

O incentivo ao uso de uma técnica remediadora ambientalmente correta e que faça 

uso de produtos mais naturais que causam menos impacto ambiental deveria ser mais divulgado. 

Inclusive quanto à sua produção nacional, já que todos os produtos de biorremediação 

aprovados pelo IBAMA hoje são importados, o que acaba tendo um impacto no fator da compra 

de tais produtos e na falta de conhecimento acerca de suas propriedades. 

O objetivo era analisar o problema de que uso da biorremediação não tem sido 

suficientemente estimulado por leis, resoluções e atos normativos estaduais que fossem capazes 

de fomentar o estudo, a pesquisa e a implementação desse método de remediação a despeito 

dos tradicionais, que envolvem produtos químicos. Um exemplo que leva à conclusão de que 

essa hipótese é verdadeira é o fato de a Avaliação Ambiental Estratégica (AEE) não ser regulada 

no Brasil, mesmo existindo há mais de 30 anos e sendo extremamente importante na tomada de 

decisões de políticas públicas ambientais em países como Canadá e Holanda. 

Assim, é premente a necessidade de se procurar soluções para a crescente 

contaminação dos solos e águas subterrâneas por substâncias químicas tóxicas e cancerígenas, 

que estão espalhadas em todo o território mineiro, frente à clareza de que os combustíveis 

fósseis ainda são importantes no cenário cotidiano da sociedade. Entretanto, as soluções para 

as contaminações não podem se ater ao uso de técnicas tradicionais, com o risco de isso 

acarretar ainda mais impactos ambientais.  

Diante disso, uma das possibilidades de solução é o estímulo, por meio de políticas 
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públicas implementadas a partir de normas regulamentadoras e de incentivos fiscais, às 

empresas e universidades no campo da pesquisa, com enfoque na remediação, sendo um desses 

tipos a biorremediação. 
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