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RESUMO 
Neste estudo buscou analisar as legislações ambientais brasileiras frente as de 

países desenvolvidos, como Estados Unidos da América (EUA) e a Holanda, relativo 

ao tema Áreas Contaminadas que são áreas com aporte de contaminantes em 

concentrações relevantes a ponto de resultar em efeitos danosos ao meio ambiente, 

a saúde humana ou a outros bens a proteger. Neste cenário, a legislação ambiental 

brasileira e, mais especificamente a legislação paulista, foram objeto de análise 

comparativa com legislações estrangeiras. No âmbito estadual, a Companhia 

Ambiental de São Paulo (CETESB) é a responsável por gerenciar, fiscalizar e legislar 

sobre as temáticas ambientais, e o tema de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC) 

é uma de suas responsabilidades, tendo como principal norma reguladora a Decisão de 

Diretoria n° 038/2017/C no qual normaliza sobre o Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

(GAC) fixando procedimentos, obrigações e metodologias que os estudos ambientais 

devem se orientar, e com base nesta responsabilidade, a CETESB define por meio de 

normativas os Valores Orientadores de Referência e suas metodologias, avaliando as 

similaridades e diferenças entre as legislações Brasileira, Paulista, Americana e 

Holandesa, com enfoque nos Valores de Intervenção. Com isto, foram selecionados os 

contaminantes, avaliando os valores definidos com as normativas a nível nacional (federal, 

estadual paulista) bem como normativas estrangeiras, observando essas nuances legais 

aplicadas no estudo de caso dos Cemitérios Públicos no Munícipio de Guarujá, avaliando 

um estudos nos moldes da normativa da CETESB e comparando com metodologias 

de referência, possibilitando assim, uma visão crítica da legislação ambiental brasileira 

no que tange o GAC. 

 
 
Palavras-chave: Áreas Contamindas; CETESB; Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas; DD 038; Avaliação de Risco



 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

A evolução das políticas ambientais é um tema crescente com início no século 

XX, em que se observou eventos ambientais impactando diretamente na qualidade de 

vida das pessoas, ficando visível que as questões ambientais estão intrinsicamente 

ligadas a qualidade de vida das pessoas. Quatro datas são marcantes na evolução da 

pauta ambientalista, influenciando no aumento de relevância do tema na sociedade 

(IPT,2014): 

a. 1970: Proclamação da Política Ambiental dos EUA – National 

Environmental Policy Act 

b. 1972: Conferência de Estocolmo, primeira convenção sobre o 

Meio ambiente: primeira grande conferência sobre o meio ambiente com 

os chefes de estado 

c. 1987: O relatório denominado “Our future common” com os 

gargalos ambientais a época, tais como o desastre ambiental no Love 

Canal, em Nova York. 

d. 1992: Eco-92, realizada no Brasil, destacando as demandas ambientais 

mundiais e trazendo-as á realidade Brasileira. 

Concomitante com o crescimento na temática ambiental, houve acidentes 

ambientais prejudiciais a saúde pública que se originaram com um evento de 

contaminação por algum composto químico com potencial risco. Um dos casos 

crônicos é ocorrido no Love Canal, no estado de Nova York (EUA), em que foram 

instaladas escolas e residências sobre um solo contaminado, usado antigamente para 

despejo de resíduos industriais, este equívoco expôs a comunidade ali presente aos 

contaminantes, em níveis danosos a saúde humana (SANCHEZ, 2004).  

Um reflexo do descaso ambiental aplicado a realidade brasileira é o caso da 

empresa Clorogil (posterior adquirida pela Rhodia S.A.) no qual produziam pesticidas 

e utilizavam organoclorados na sua composição, que eram descartados no estado de 

São Paulo. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), estima-se que há 33 mil 

toneladas de solo contaminados nesta região por causa dessa destinação inadequada 

de rejeitos industriais (Fiocruz,2021). Tais eventos ambientais trazem a temática a 

tona, visto seus potenciais danos, exigindo atenção da sociedade em relação ao tema. 



 

Neste cenário de maior consciência sobre os potenciais danos em casos de 

contaminação como pontos de atenção governamentais, e este reflexo foi observado 

na União Europeia em que foi feito um inventários acerca do tema, constatando mais 

de 600.000 áreas com atividades com certo potencial de                   contaminação, e desse 

total, 67.893 estavam sob investigação e cerca de 65.000                   foram remediados ou 

estavam em processo de remediação em levantamento realizado em 2016 (Pérez; 

Eugênio, 2018).  Esses quantitativos se tornaram um alerta aos órgãos fiscalizadores, 

em que se for mal gerida, poderá expor a população local a contaminação, gerando 

um risco a saúde humana além dos danos ambientais. 

A exposição de contaminantes aos seres humanos é uma temática que trás 

consigo um risco a saúde humana associado, a variar do contaminante, características 

geológicas locais, tempo de exposição e outros fatores que serão analisados na 

avaliação de risco a saúde humana.  

Um exemplo de contaminante que gera risco a saúde humana é o benzeno 

(C6H6) em que tem por características ser um composto amplamente na indústria 

química, sendo um composto que tem por natureza ser volátil, gerando risco de 

intrusão de vapor. Podendo ocorrer riscos no caso da inalação de vapor de benzeno 

efeitos como problemas cardíacos, enjoo e vômitos. (CETESB,2017)  

Para este composto, na Ficha de Informação Tecnológica (FIT) elaborada pela 

CETESB, apresenta valor de referência para ar ambiente de 1,7 µg/m³. Este valor de 

referência, em um período de exposição de 70 anos iria gerar um incremento de risco 

de 1 a cada 100.000 pessoas, sendo que a CETESB adotada o mesmo valor na 

avaliação de risco para o risco carcinogênico, sendo igual a 10 ̄ ⁵. 

O elo entre um ambiente contaminado e problemas de saúde em seres humanos 

é intrínseco, podendo ocorrer por meio das matrizes ambientais, como o solo (com o 

manejo ou uso indireto), ar do solo (pela inalação de VOC) e pela Água subterrânea 

(pela ingestão, contato dérmico ou uso indireto) acarretará problemas de saúde pública, 

demandando gastos do setor público para atendimento das enfermidades derivadas da 

exposição dos contaminantes.  

Para ser considerada como uma área contaminada, é necessária uma sucessão 

de eventos, iniciando-se com uma área fonte, como por exemplo um tanque de 

combustíveis na subsuperfície, em que se tem o vazamento do contaminante no solo, 

e a depender do volume de contaminante liberado irá saturar o solo, então o 

contaminante irá começar a se particionar para outras fases, como a gasosa ou fase 

dissolvida, que irá impactar a qualidade da água subterrânea. Este comportamento de 



 

contaminante no meio poderá variar principalmente em função da densidade do 

contaminante, sendo interpretado como referência a densidade da água. 

Segundo (Moreira et. Al., 2005) traz a definição dos tipos de contaminantes a 

variar pelo valor da sua densidade, e neste sentido, temos os dois tipos abaixo: 

i. NAPL (Non-aqueous phase liquid) – São compostos menos denso que a 

água, como no caso da gasolina. 

ii. DNAPL (Dense non-aqueous phase liquid) – São compostos mais 

densos que a água, como no caso de Compostos Orgânicos complexos, 

como os Organoclorados 

  



 

Uma representação destas sucessões de eventos é denominada Modelo 
Conceitual da Área (MCA) que é a tradução da área com as possíveis fontes, todos 

mecanismos de transporte e os bens a proteger impactadas. Segundo (Riyis,2012) o 

Modelo Conceitual da área resume o modelo conceitual como a junção de todos os 

dados ambientais na área representados seja por uma ilustração, tabela ou outros 

meios de exposição. 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada. observa-se um Modelo Conceitual d

a Área elaborado pela Us Army Corps of Engineers mostrando a área fonte, os 

mecanismos de transportes, os meios impactados e os riscos à saúde humano: 
Ilustração 1: Modelo Conceitual da Área 

 

 Fonte: US Army Corps of Engineers, 2012 

Trazendo para a realidade que esse estudo se localiza, a agência ambiental do 

Estado de São Paulo ( CETESB) com funções atribuídas pela Lei n° 118 de 29 de 

Junho de 1973 é responsável por ser o órgão regulador de questões ambientais, e 

uma das vertentes é as Áreas Contaminadas. A partir do seu estado atual de 

tratamento essas áreas são classificadas em: 

a. Área com Potencial de Contaminação (AP); 

b. Área Suspeita de Contaminação (AS); 

c. Área Contaminadas sob Investigação (ACI) 



 

d. Área Contaminadas com Risco Confirmado (ACRi) 

e. Área Contaminada em processo de Remediação (ACRe) 

f. Área Contaminada em processo de Reutilização (ACRu) 

g. Área em processo de Monitoramento para Encerramento (AME) 

h. Área Reabilitada para Uso Declarado (AR) 

i. Áreas Contaminadas Críticas (ACC) 

j. Área Atingida por Fonte Externa (AFe); 

k. Área Alterada por Fonte Difusa (AFd); 

l. Área com Alteração de Qualidade Natural (AQN); 

Diante destas classificações, conforme presente no Manual de Gerenciamento de 

Áreas Contaminadas (CETESB,1999) a Erro! Fonte de referência não encontrada. a

presente o fluxo de etapas no Gerenciamento de Áreas Contaminadas com a 

classificação das áreas após a realização dos estudos ambientais na área: 
Ilustração 2: Fluxograma esquemáticos com as Etapas do GAC 

 
Fonte: CETESB, 2022. 



 

A CETESB faz a publicação do Relatório de Áreas Contaminadas e Reabilitadas 

no Estado de São Paulo, sendo o último ano da publicação de 2020. Atualmente o 

estado tem 6.434 casos de áreas contaminadas e reabilitadas, sendo que 22,73% estão 

em processo de remediação e 22% das áreas estão nas etapas de investigação 

ambiental. Outra informação relevante é que, de todas as áreas contaminadas, 70,3% 

são atividades relacionadas com derivados de petróleo, e principalmente, os postos de 

combustíveis (CETESB,2020). 

Com as informações exposta acima, foram selecionado 3 grupos de 

contaminantes: Derivados de Petróleo, Metais e Ânions, sendo justificado suas escolha 

a seguir. 

Devido ao grande número de casos relacionado a Hidrocarbonetos, como no caso 

dos postos de gasolina, este estudo propõe-se analisar os parâmetros que fazem parte 

da sua composição, sendo os Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), em especial os 

BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos) devido a sua toxicidade e os TPH 

(Total Petroleum Hidrocarbons) por englobarem todos os derivados de petróleo, não 

somente os BTEX que são compostos de cadeia carbônica menores, como no caso da 

gasolina. 

Dos grupos dos Metais, foram selecionados os compostos Arsênio (devido a sua 

natureza carcinogênica (EPA,2022). E, em segundo lugar, o Mercúrio por ser um 

composto toxicidade e potencial tóxico aos seres vivos no meio, e nos humanos poderá 

produzir efeitos como irritação pulmonar no caso de inalação de vapores (CETESB, s/d). 

Vale salientar a existência de uma gama de contaminantes dos grupos dos metais com 

reconhecida toxicidade, mas no presente momento irá ser analisado somente os 

compostos selecionados a fim de entrar na esfera dos detalhes dos compostos. 

Já para a seleção dos ânions, foram selecionados o Cloreto, Sulfato e Fluoreto. 

os dois primeiros são as SQIs do estudo de caso dos Cemitérios Públicos de Guarujá 

em que ocorreu a contaminação por necrochorume, que tem ânions na sua composição. 

Com o estudo de caso, buscou avaliar as conclusões observadas neste trabalho 

aplicados a um estudo de caso prático, buscando avaliar possíveis lacunas. 

O objetivo deste presente trabalho está na análise das exigências metodológicas 

e de VOR (em especial os Valores de Intervenção) estabelecidos na CETESB (no 

estado de SP) e a nível nacional (CONAMA e Ministério da Saúde) e compará-las frente 

a legislações de países desenvolvidos, como, os EUA com a Agência de Proteção 

Ambiental (USEPA) e a Holanda com os de valores orientadores da lista Holandesa 



 

VROM (Ministério de Planejamento Territorial e Meio Ambiente da Holanda), a fim de 

avaliar se a legislação brasileira tem um caráter da mais restritiva ou mais permissiva.



 

1.1 Objetivo Geral 

A missão deste trabalho visa analisar as normativas brasileiras relacionadas ao 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC) e as normativas de países mais 

desenvolvidos como os EUA e a Holanda. Para validação desta tese, foi utilizado um 

estudo de caso referente aos cemitérios públicos do Guarujá, no qual apresentam 

contaminação por necrochorume, e para complementar a análise, foram selecionados 

parâmetros ligados a hidrocarbonetos, no qual representam maior parte dos casos de 

áreas contaminadas no estado de São Paulo, e os metais Arsênio e Mercúrio. 

 
1.2 Objetivos Específicos 

• Analisar a legislação ambiental brasileira e paulista no cenário do 

GAC no que tange as principais normativas, em especial a DD 

038/2017 e Resolução CONAMA 420/2009; 

• Compreensão da legislação ambiental americana e Holandesa sobre 

o GAC e os Valores Orientadores com foco nos Valores de 

Intervenção; 

• Analisar os procedimentos e valores orientadores das normas e 

compará-los, buscando assim, justificar os diferentes valores de 

intervenção observados; 
• Compreensão da etapa da avaliação de risco, seus princípios e como 

influenciam na definição dos valores orientadores; 

• Analisar o estudo de caso e sua elaboração considerando aspectos 

legais da CETESB com um visão crítica do estudo; 

  



 

REFERENCIAL TEÓRICO 

1.3 Legislação Ambiental Brasileira 

Para analisar a legislação ambiental brasileira, é necessário fazer uma revisão 

das principais normativas buscando entender sua evolução e seus princípios legais. 

Neste cenário, em 1981, foi promulgada a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 

Federal nº 6938/1981, no 3º Artigo caput e itens apresentam o objetivo desta lei 

(BRASIL,1981): 

Art. 3º -:” Degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente: 

a) Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população 

b) Criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas 

c) Afetem desfavoravelmente a biota 

d) Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente 

e) Lancem matérias ou energia em desacordo com os 

padrões ambientais estabelecidos 

 
 

No trecho contido acima, o artigo 3° traduz os riscos em que representam o tema 

de áreas contaminadas, sendo necessários seu gerenciamento com base nas etapas de 

investigações ambientais, monitoramento e a possível remediação da área. Estas 

normas foram corroboradas com a publicação da Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 225  apresenta o princípio de meio ambiente ecologicamente equilibrado como um 

direito de todos. (Brasil, 1988) correlacionado ao tema central deste trabalho.  

No âmbito nacional, a normativa que rege as áreas contaminadas é a resolução 

CONAMA n° 420, de 28 de dezembro de 2009 em que dispõe sobre os procedimentos, 

obrigações e exigências nos estudos ambientais, fixando os valores orientadores de 

referência para as áreas contaminadas no âmbito nacional. Entretanto, ainda prematura 

frente a estrutura dos órgãos públicos de fiscalização, obrigando o poder público a se 

estruturar mais adequadamente frente ao problema. (IPT,2014). 

Outra normativa no âmbito nacional aplicado ao gerenciamento de áreas 

contaminadas no que tange a água subterrânea é a resolução CONAMA n° 396 de 3 de 

abril de 2008 em que dispõe sobre a arranjo e agrupamento da água subterrânea e 



 

direciona a diretrizes ambientais. (Brasil, 2008). Esta normativa visa enquadrar e 

classificar as águas subterrâneas de acordo com sua classe de qualidade da água 

subterrânea, definindo Valores Orientadores de Referência para a água subterrânea, no 

qual foram depois atualizados pela Resolução Conama n° 420/2009 (Brasil,2009). Em 

caso de ausência de padrão estabelecido na normativa de 2009, valores fixados na 

Resolução CONAMA n° 396/2008 serão considerados. 

 

1.4 Legislação Estadual de São Paulo 

O Estado de São Paulo, considerado um dos estados com legislação ambiental 

mais avançada com constantes atualizações das normas e valores orientadores, 

sendo uma legislação referência em âmbito nacional, começou a ter pautas ambientais 

em 1976, com a publicação da lei n° 997 de 31 de maio de 1976 que institui o sistema 

de prevenção e controle do meio ambiente. No artigo 5°desta legislação prevê a 

necessidade de autorização prévia da CETESB em caso de empreendimentos com 

potencial contaminação. (São Paulo,1976)  

Já no decreto n° 8468 de 8 de setembro de 1976 é regulamentado as diretrizes 

previstas na lei n° 997/1976, detalhando os procedimentos, atividades potenciais 

poluidoras, limites de referência e processo de licenciamento ambiental, exigindo das 

atividades potencialmente poluidores medidas de prevenção e prévia autorização por 

meio da emissão das licenças ambientais, e neste processo, o órgão poderá exigir 

adequações no projeto. (São Paulo,1976) 

O principal marco no gerenciamento de áreas contaminadas no Estado de São 

Paulo é a Lei Estadual nº 13.577 de 2009 que dispõe da proteção de solo e o 

gerenciamento de áreas contaminadas (GAC) (São Paulo,2009) e normatizado pelo 

decreto n° 59.263/2013 (São Paulo,2013) que abordam conceitos, definições e 

diretrizes gerais relativos ao GAC. 

Outras normas que cabe destacar é a Resolução da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente – SMA n° 10, classificando as atividades com potencial poluidor, e a 

SMA n° 11 em que definem áreas prioritárias para o GAC no estado (São Paulo, 2017) 

denotando maior detalhamento legal ao problema. Cabe ressaltar que a CETESB é a 

responsável por ações administrativas, fiscalizar e legislar sobre o tema, tendo valor 

de lei suas publicações. 

Um marco importante para o GAC no que diz ao conhecimento técnico foi a 



 

elaboração do Manual de Áreas Contaminadas, fruto de uma cooperação técnica entre 

a CETESB e o governo Alemão em que dispõe de procedimentos técnicos para os 

estudos ambientais, direcionando como e de que forma os estudos ambientais devem 

ser elaborados. (Ferreira,2020) 

A publicação do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

disponibilizou aos técnicos e consultores conteúdos de qualidade com técnicas e 

tecnologias, sendo um importante passo para a evolução técnica do assunto na 

realidade paulista, e por consequência, a esfera brasileira. Outro fruto desta 

cooperação, foi a primeira publicação dos valores orientadores (VOR) da CETESB, 

datado de 2001 no “Relatório de Estabelecimento de Valores Orientadores de 

Referência para Solos e Água Subterrânea no Estado de São Paulo” contendo 37 

substâncias com valores definidos. (CETESB,2001) 

Atualmente a norma vigente que diz respeito aos VOR é a Decisão de Diretoria 

n° 125/2021/IE em que separam os valores orientadores em Valor de Referência de 

Qualidade (VRQ), Valor de Prevenção (VP) e Valor de Intervenção (VI) para os solos, 

a variar pelo uso da área (Residencial, Agrícola ou Industrial) e para as águas 

subterrâneas. (CETESB,2021)  

Já no âmbito da definição dos procedimentos e norma, a legislação que rege o 

tema é a Decisão de Diretoria n° 038/2017/IE que revogou a DD n° 103/2007 norma 

que disciplina sobre o Gerenciamento de Áreas Contaminadas contendo 

detalhadamente a metodologia, as exigências e expectativas da agência ambiental 

nos processos de investigação ambiental com base nos valores orientadores 

estabelecidos. Esse processo é composto das seguintes fases: 

1. Investigação Preliminar: visa identificar áreas fontes ou potenciais 

contaminantes, caracterizar a área com dados históricos, definir as Substâncias 

Químicas de Interesse (SQIs), constatar evidências de contaminação por 

métodos de sondagens diretas e indiretas (podendo ser métodos geofísico por 

exemplo) com normas técnicas dispostos na ABNT/NBR 15.515/2007 – Parte 
1: Investigação Preliminar (ABNT,2011) 

2. Investigação Confirmatória: confirma se há contaminação nas áreas fontes, 

identifica de forma qualitativa e quantitativa com uso de métodos diretos ou 

indiretos a presença do contaminante, e em caso positivo, ser declarada como 

Área Contaminada sob Investigação (ACI) elaborando um modelo conceitual de 



 

contaminação (MC) e propondo uma Avaliação Detalhada com normas técnicas 

presentes na ABNT/NBR 15.515/2011 – Parte 2: Investigação Confirmatória 
(ABNT,2011) 

3. Investigação Detalhada: busca determinar qualitativamente e 

quantitativamente a presença do contaminante nas matrizes ambientais por 

meio de amostragem de água subterrânea, do solo ou ar do solo, sempre 

observando as normas técnicas vigentes, determinar a extensão da pluma de 

contaminação, realizar modelagem para determinação da massa de 

contaminantes e refinamento do modelo conceitual da área com uma gama de 

dados ambientais obtidos com normas técnicas dispostas na ABNT/NBR 
15.515/2013 – Parte 3: Investigação Detalhada. 

4. Avaliação de Risco a Saúde Humana: busca analisar se a presença do 

contaminante é nocivo aos usuários, avalia as vias de exposição possíveis e 

define as CMAs (Concentração Máxima Aceitável) no qual irão nortear os 

valores de remediação para a área com normas técnicas dispostas na ABNT 
NBR 16.209/2013 – Avaliação de Risco a Saúde Humana (ARSH) para fins 
de gerenciamento de áreas contaminadas. 

5. Plano de intervenção: técnicas de remediação no qual se enquadram no 

problema e apresentam a melhor solução, com ações previamente planejadas 

e ordenadas a fim de sanar o passivo ambiental com normas técnicas presentes 

na ABNT NBR 16784-1/2020 – Reabilitação de Áreas Contaminadas – Plano 
de intervenção. 

1.5  USEPA: Legislação Americana 

1.5.1  Metodologia empregada 
Segundo a USEPA, prevê a classificação das áreas contaminada em diferentes 

categorias, existindo 10 categorias em que se distinguem pelas características, origem 

ou magnitude da contaminação. Dentre as categorias, destaca-se os Superfund 

National Priorities List sites que são áreas contaminante com níveis alarmantes de 

contaminação, como no caso atividades com alto poder de poluição. Outro importante 

previsto na legislação americana são os Bronwfields que são áreas contaminadas sem 

a identificação do responsável legal, ficando a cargo do estado os custos da 

remediação. (USEPA,2022). 



 

Outra classificação importante e de se dar relevância é a categoria de áreas 

contaminadas designada especialmente para estruturas de armazendo 

subsuperficiais, como no caso dos postos de combustíveis, e esta categoria é 

denominado Leaking Underground Storage Tank (LUST) sendo que a EPA prevê um 

procedimento específico para estas situações. (EPA,2022) 

Para a elaboração dos estudos ambientais, adaptando as investigações a 

classificação da área contaminada, a USEPA é a agência ambiental americana no qual 

estuda o tema há mais longa data, utiliza a metodologia denominada “Triad Approach, 

Expedite Site and Site assessment” no qual consiste em (Riyis,2012): 

➢ Tomada de decisão rápida e em campo: acompanhamento em campo de um 

profissional experiente permitirá análise dos dados obtidos e constante revisão 

do plano de trabalho 

➢ Modelo Conceitual (MC) da área tem de ser alvo de constante revisão e 

adaptações, não ter um modelo fixo, e sim um MC em constante evolução e 

crescimento, assim, diminuindo as incertezas no processo. 

➢ Equipamento de coleta apresentar capacidade de coleta de dados de alta 

resolução (amostragem com baixos espaçamentos entre si, de forma contínua e 

lógica com as características da área 

Essa metodologia prevê primeiramente a obtenção de dados em alta quantidade 

e em tempo real, podendo assim auxiliar na tomada de decisão em campo, 

direcionando melhor os esforços na etapa de compreensão do problema e como 

produto desta investigação a elaboração e constante revisão do Modelo Conceitual da 

Área. Estes mesmo princípios são observados na DD n° 038/2017 com a sugestão de 

técnicas de alta obtenção de dados e a revisão do modelo conceitual conforme os 

estudos ambientais forem elaborados. 

1.5.2 Valores Orientadores – Regional screen levels 
Os Valores Orientadores de qualidade da água e do solo são representados 

pela lista denominada Regional Screening Levels (RSL) sendo que o tema é 

classificado com prioridade nacional. Os valores são baseados na avaliação de risco 

da área para um futuro residencial. (CETESB,1999). Para a avaliação de risco, a 

USEPA utiliza a metodologia RBCA (Risk-Based Corrective Action) sendo adotado um 

solo padronizado para a definição da RSLs. A USEPA, ao considerar o uso residencial 

na definição dos valores orientadores da RSL, admite as vias de exposição a seguir: 



 

• Ingestão de Solo: Usos derivados do solo. Ex: Agricultura; 

• Inalação do ar do solo (Compostos Voláteis);  

• Migração para a água subterrânea; 

Destas vias, destaca-se a inalação de voláteis, em que deriva da capacidade de 

saturação do Solo (Csat) para um determinado contaminante, ou seja, qual o máximo 

que o solo consegue captar deste contaminante e aderir a sua matriz. Se este valor 

ultrapassa, ocorrerá a fase livre do produto, tendo a necessidade de partir-se para a 

investigação detalhada diretamente (CETESB,1999). 

Já na água subterrânea, para ocorrer sua contaminação, o solo deverá estar 

saturado, ocorrendo a migração para a água subterrânea, e esta profundidade do 

aquífero é levada em conta pelo fator de atenuação natural. Se for aquífero raso, o 

caminho do contaminante é menor e a atenuação natural será menos relevante, e caso 

o aquífero esteja em camadas mais profundas, a profundidade percorrida é maior, 

aumentando a chance de ter uma atenuação natural, resultando em uma massa de 

contaminante que chega ao aquífero menor que a emissão ocorrida no evento de 

contaminação. (CETESB,1999). Nas planilhas da CETESB publicadas em 2021, é 

considerado o fator de atenuação natural igual a 0,03, ou seja, somente 3% da massa 

de contaminante consegue ser atenuado até chegar a água subterrânea. 

 
1.6 VROM: Legislação holandesa 

 Em 1987, foi promulgada a Lei de Proteção do Solo pelo governo Holandês em 

que destacava a problemática de contaminantes e a necessidade de preservação dos 

recursos naturais e em 1994, foi lançada a pelo governo a lista de valores orientadores 

ou VROM. Na legislação holandesa, similar ao efetuado na CETESB na classificação 

dos valores de referência, tem 3 classificações de acordo com seus resultados, e são 

apresentadas a seguir (CETESB,1999): 

1. Valor de Referência (S): indica uma qualidade do solo em condições 

consideradas limpos; 

2.  Valor de Intervenção (I): indica que existe uma quantificação superior aos 

limites de risco a saúde humana, necessitando de ações de remediação; 

3. Valor de Alerta(T): Valor no intervalo entre o S e I, considera que a 

emissão do contaminantes e que este alterou, mesmo que em pequena 



 

relevância, as características naturais do solo, indicando a necessidade 

de investigação detalhada na área para melhor compreensão 

Os valores orientadores Holandeses foram republicados em 2014, 

contemplam os contaminantes no solo, em que a granulometria como presença de 

matéria orgânica pode alterar os valores de referência (S), devido a capacidade de 

saturação do solo, e consequentemente, a capacidade tampão do solo no qual irá 

influenciar na contaminação da água subterrânea, e para os valores definido na lei, 

foram admitido um solo padrão com 25 % de argila e 10% de matéria orgânica 

(VROM,2013). 

Já no que diz respeito ao procedimento de áreas contaminadas, o fluxo de 

ações é baseado nas etapas de investigação e gerenciamento dos riscos, sempre 

havendo uma avaliação se o risco é aceitável ou não, e nos casos que a contaminação 

estiver fora de controle, tem se ações a serem aplicadas ao local. A depender da 

urgência do caso, a legislação prevê ações emergenciais de remediação 

(VROM,2013) e na Erro! Fonte de referência não encontrada. é apresentada o F

luxograma de etapas da Legislação holandesa: 



 

Ilustração 3 - Avaliação de Risco - VROM,2013 

 

Fonte: Soil Remediation Circular (VROM), 2013, Adaptado e traduzido pelo Autor. 

Na legislação Holandesa o processo de identificação de uma área suspeita é 

necessário qual impacto que irá decorrer ao meio. Com isto, a legislação prevê 2 

cenários: Um em que a contaminação apresenta altos níveis, sendo considerado uma 

contaminação severa e exige ações imediatas; A segunda é uma contaminação acima 

dos valores de referência, mas sem apresentar valores críticos, indo para as etapas 

de gerenciamento. 

Visando apoiar a avaliação de risco na área e aderindo as especificidades do 



 

local na elaboração da avaliação de risco, o governo holandês disponibilizou uma 

ferramenta que permite realizar simulações de risco fazendo o input das substâncias 

químicas de interesse (SQIs), informações básicas do solo e a concentração da 

amostra. Com isto, o programa calculará o índice de risco a saúde humana e risco ao 

ecossistema. Se o índice de risco for maior que 1, tem-se indícios de riscos e será 

necessária a tomada de ações de intervenção na área. A ferramenta se encontra 

disponível no link a seguir: http://www.sanscrit.nl/ (VROM,2013). 

Os riscos estão separados em 3 vertentes pela legislação holandesa, sendo 

elas: 

A. Risco para humanos 

B. Risco para o Ecossistema 

C. Risco de contaminação na área do entorno (comumente dita difusa). 

A constatação de alguns riscos derivados nestas 3 categorias será 

imediatamente necessário ações de intervenções, sendo que estes cenários são 

considerados áreas com remediação urgente, e ações de gerenciamento devem ser 

tomadas (VROM,2013). Este ponto de confluência é observado na legislação paulista 

no decreto estadual 59.263/2013 artigo 19 prevê ações emergenciais em caso de risco 

eminente, e tal afirmação esta presenta na DD 038/2017, projetando uma preocupação 

com casos graves. 

Com isto e buscando avaliar as similaridades e diferenças entre as normativas, 

será analisado os valores orientadores, a metodologia de gerenciamento e aspectos da 

avaliação de risco em território holandês que será apresentado nos resultados deste 

trabalho. 
 
1.7 Gerenciamento de Áreas Contaminadas  

O termo áreas contaminado são locais no qual sofrem processos de 

transformação físicas-químicas nos compartimentos ambientais da área, podendo ser 

no solo e água subterrânea, em níveis consideráveis de se alterar suas características 

naturais, tendo um caráter prejudicial ao meio ambiente e representa um risco a saúde 

humana ou bem a proteger se houver cenários de exposição (CETESB, 2001).  

Em uma área contaminada, as matrizes ambientais a serem protegidas são o 

solo, a água subterrânea, bacia hidrográfica com seus corpos hídricos, pois em algum 

momento a água subterrânea irá aflorar, recarregando o corpo hídrico em questão, e 

http://www.sanscrit.nl/


 

se estiver contaminada, carrear estes poluentes ao rio. 

Para surgir uma área contaminada, inicia-se com a contaminação do solo em 

que se tem um grande aporte de poluentes na área, superando a capacidade de 

retenção do solo, devido a resistência física que os poros exercem, como se fosse 

uma barreira retardando a movimentação do contaminante na subsuperfície (Korf et. 

al., 2008) e se está barreira natural for uma argila, devido a sua granulometria mais 

fina e menos espaços entre poros, terá menor movimentação do contaminante na 

subsuperfície. (Young,1992) 

No caso da inexistência desta camada barreira física eficaz ou alto volume de 

aporte, ocorre a sequência de eventos expostas previamente na Erro! Fonte de r

eferência não encontrada. ocorrendo o particionamento do contaminante para outras 

fases, como a fase vapor e a fase dissolvida, que neste momento, estará a ocorrer a 

contaminação do aquífero local e, em caso de contaminantes com características de 

volatilização, a perda da qualidade do ar do solo e ar ambiente. 

Trazendo esta problemática à realidade brasileira, é constatado que as 

preocupações governamentais com o tema são recentes com uma evolução notória 

nos últimos 30 anos, surgindo novas regulamentações e documentos técnicos, como 

o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, resultando em estudos 

ambientais e processos de remediação com maior representativa e eficiência. Tal fato, 

na realidade de 30 anos atrás, era inexistente por haver diversas lacunas no 

gerenciamento, ocorrendo situações que não tratavam de forma fidedigna a 

contaminação no local. (IPT,2014) 

As lacunas no MCA irão ocasionar em uma não representativa da problemática 

ambiental, sendo que irá resultar em medidas de remediação ineficientes por não ter 

real mapeamento da contaminação da área, tornando assim um processo falho. Para 

evitar isso, é recomendado a utilização de técnicas com capacidade de alta obtenção 

de dados ambientais que permitirá uma melhor compreensão do cenário da área e 

medidas de intervenção mais precisas. (Vilar et. al., 2018) 

No cenário nacional, a resolução CONAMA n° 420/2009 dispõe sobre o proteção 

de solos e o disciplina sobre o GAC, estabelecendo obrigações legais, técnicas, 

procedimentos e valores orientadores para os estudos ambientais em áreas 

contaminadas, classificando os solos conforme a concentração de contaminantes em 

relação aos valores orientadores, e na resolução existe 3 valores orientadores, os 

Valores de Referência de Qualidade (VRQ) admitindo características naturais do solo, 

o Valor de Prevenção (VP) indicando alguma alteração sem comprometer as funções 



 

do solo, e o Valor de Intervenção (VI) que variam conforme o uso, podendo ser 

agrícola, residencial ou industrial, exigindo assim ações de intervenção no site se for 

ultrapassado.(CONAMA,2009). Com base nesses valores, tem-se a classificação dos 

solos apresentada na Erro! Fonte de referência não encontrada. 
 

Tabela 1: Classificação dos Solos (CONAMA,420) 

Classificação dos Solos - Resolução CONAMA 420 

Classe do Solo Concentração do solo investigado Ações a tomar 

Classe 1 Concentração < VRQ Sem ações 

Classe 2 VRQ < Concentração < VP 
Investigar em busca de fonte (Fica 

a cargo do órgão ambiental) 

Classe 3 VP < Concentração < VI 
Verificar fontes de contaminação e 

monitorar 

Classe 4 Concentração > VI Procedimentos de GAC 

VRQ = Valor de Referência de Qualidade; VP = Valor de Prevenção; VI = Valor de Intervenção 

 

No caso da água subterrânea que por ser considerada um bem a proteger devido 

à captação da água para o consumo humano, conforme disposto no Art. 3º do Anexo 

XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 que diz: 

“Art. 3º Toda água destinada ao consumo humano, 

distribuída coletivamente por meio de sistema, solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água ou carro-

pipa, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade 

da água.” 

Com isto, todas definições dispostas nas normativas em que disciplina sob a 

água para o consumo humano estarão sujeitas a esta norma. Com isto, a atualização 

mais recente é a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 em que houve 

definição dos Valores Orientadores de Referência (VOR) para a água subterrânea, 

atualizando os valores definidos na Resolução CONAMA n° 420 com base no art. 31 

§2 (Brasil,2008). 

A vistas da esfera do Estado de São Paulo, a CETESB é um dos principais 

promotores do tema e atualmente umas das legislações brasileiras mais avançadas 

devido aos esforços realizados nos últimos 30 anos, como criação de normativas e o 

Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Atualmente, as principais 



 

normativas da CETESB sobre o tema é a Decisão de Diretoria n° 038/2017/C que 

normatiza o Gerenciamento de áreas Contaminadas, e a Decisão de Diretoria n° 

125/2021/E que realizou a atualização dos Valores Orientadores de Referência (VOR), 

organizados da mesma forma que a Resolução CONAMA 420 (vide tabela 1). 

Buscando inicialmente analisar as nuances das legislações brasileiras e 

estaduais, há algumas diferenças, que não são tão expressivas, mas que refletem as 

diferentes abordagens entre normativas. Na Resolução CONAMA 420/2009, tem-se 3 

etapas do processo de GAC, já segundo a categorização da DD 038/2017 há 2 etapas 

no GAC, ambas estão demonstradas na Erro! Fonte de referência não encontrada.: 
 

 
Tabela 2: Diferenças nas etapas do GAC entre normativas 

Conama n° 420/2009   DD 038/2017 - CETESB 

Etapa Estudo   Estudo Etapa 

Etapa de 
Identificação de 

Áreas 
Contaminadas 

Avaliação 
Preliminar 

  
Avaliação 
Preliminar 

Processo de 
Identificação de 

Áreas 
Contaminadas 

Investigação 
Confirmatória 

  
Investigação 

Confirmatória 

Etapa de 
Diagnóstico 

Investigação 
Detalhada 

  
Investigação 
Detalhada 

Avaliação de Risco   
Avaliação de 

Risco 

Etapa de 
Intervenção 

Proposta de 
Remediação 

  
Plano de 

Intervenção Processo de 
reabilitação de 

Áreas 
Contaminadas 

Remediação   
Execução do 

Plano de 
Intervenção 

Monitoramento   Monitoramento 

Fonte: Autoria Própria 

 
Para haver uma compreensão das nuances das duas normas, é necessário 

entender quais as diferenças nas etapas dos estudos. Enquanto na Resolução 

CONAMA n° 420/2009 considera as etapas de identificação da área contaminadas só 

durante a avaliação preliminar e a investigação confirmatória, enquanto na CETESB o 

processo de identificação das áreas contaminadas se dá até a etapa de avaliação de 

risco. 

Essa diferença metodológica traduz em uma constante atualização do MCA, em 

que ao passar de cada etapa de estudo e a obtenção de novos dados ambientais, o 

MCA seja alvo de ajustes a garantir representatividade com o passivo ambiental da 



 

área. 

Vale ressaltar que, apesar destas duas legislações principais, cada estado 

poderá disciplinar sob o tema, e em caso de inexistência de legislação estadual, a 

resolução CONAMA n° 420 torna-se o norte a ser seguido. 

 

1.7.1 Procedimentos, Classificação e Gerenciamento das áreas Contaminadas 

O procedimento de Gerenciamento de áreas contaminadas se inicia com o 

enquadramento das atividades desenvolvidas no local, em que se constata um 

potencial de contaminação oriunda da atividade econômica desenvolvida no local. 

Neste aspecto, a resolução SMA n° 10 de 08 de fevereiro de 2017 detalha as 

atividades consideradas com potencial gerador de áreas contaminadas. (São 

Paulo,2017) 

Diante disto, a agência ambiental poderá exigir para o responsável legal da área 

a elaboração da Fase I – Avaliação Preliminar buscando avaliar com base no 

histórico da área, uso passados, atividades desenvolvidas ou demais sinais de 

contaminação ambiental e classificando a área como Área Potencial (AP), e caso seja 

encontrado e os estudos forem sendo elaborados, ser reclassificada como Área 

Suspeita (AS), Área Contaminada (AC) ou mantem como AP. Se não houver indícios 

de contaminação, o caso é arquivado e não dá sequência a fase II.  

Segundo definição presente na Decisão de Diretoria DD 038 e em consonância 

da Resolução CONAMA n° 420, o Modelo Conceitual da Área (MCA) será elaborado 

podendo ser subdivididos em MCA 1A, MCA 1B, MCA 1C, a depender de qualidade e 

disponibilidade das informações da área. 

Um ponto de alteração da Decisão de Diretória DD 038/2017 em relação a DD 

103/2007 é a obrigatoriedade de, na avaliação preliminar, a elaboração de um plano 

de investigação confirmatória, contendo o planejamento de como será realizado esta 

investigação bem como as estratégias de investigação levando em consideração a 

classificação do MCA. Na normativa publicada pela CETESB, é previsto 2 tipos de 

estratégias de investigação (CETESB,2017): 

▪ Estratégia 1: Aplicada ao MCA1A em que se tem informações confiáveis 

da área, a definição das áreas fontes e as SQIs da área, poderá se 

direcionar a uma amostragem mais direta, realizando a amostragem de 



 

solo, ar do solo ou água subterrânea. 

▪ Estratégia 2: Aplicado ao MCA1B e MCA1C em que não se tem 

informações satisfatórias da área, é empregado técnicas de métodos 

indiretos de investigação, mas com maior obtenção de dados, 

denominados como “Screening” para direcionar os esforços, para que ai 

sim haja a amostragem direta das matrizes impactadas. 

Havendo indícios, sinais ou quaisquer alterações da qualidade ambiental 

constatada, é obrigatório a realização da Fase II – Investigação Confirmatória com 

o intuito de investigar a Área Suspeita (AS) visando confirmar a contaminação da área, 

identificando as áreas fontes, potenciais e obtenção de dados iniciais da área a fim de 

iniciar a caracterização do meio físico, que será complementado nas próximas fases 

do estudo. (São Paulo,2017) 

Para a Investigação Confirmatória, tem-se como os principais objetivos a 

confirmação da contaminação na área, investigando todas as matrizes ambientais e 

delimitação da pluma de contaminação seguindo as etapas previstas no plano de 

investigação confirmatória, presente na Avaliação Preliminar, podendo ser alteradas 

mediante a justificativas descritas no Relatório de Investigação Confirmatória (São 

Paulo,2017), possibilitando uma estratégia de planejamento contínuo e resiliente, em 

que diante de novas evidências, poderá ser refinado o planejamento da área. 

A conjunção das técnicas indiretas e diretas se mostra uma das estratégias de 

gerenciamento eficiente em casos em que se tem pouca informação da área. Os 

métodos de screening nos darão uma grande quantidade de dados ambientais com 

indícios de contaminação, direcionando os esforços para a etapa de amostragem 

direta com coleta de água subterrânea e solo e comparando com os valores 

orientadores, a confirmará se a área está realmente contaminada, em caso afirmativo 

de contaminação no site, será obrigatório a elaboração da Fase III – Investigação 
Detalhada.  

Ao fim da Investigação Confirmatória, a área deverá ser classificada como ACI, 

AS, AP ou Área excluída em caso de não observação de contaminação no local. É 

necessário a atualização do MCA 1 com o refinamento do modelo com as informações 

obtidas na Investigação confirmatória e detalhar o plano de investigação detalhada. 



 

Na Fase III – Investigação detalhada busca-se determinar as concentrações 

das SQIs nas matrizes ambientais investigadas e seus hot spots, delimitar 

tridimensionalmente a pluma de contaminação, realizando a quantificação de massa, 

fluxo de massa e caracterização do transporte do contaminante, avaliando como que 

esse mecanismo de transporte irá apresentar risco, como no caso da contaminação 

de água subterrânea captada para consumo. Nessa fase do estudo, são identificados 

todos os cenários de exposição e elencados informações e dados ambientais já 

necessários para a avaliação de Risco, podendo ser risco a Saúde Humana ou Risco 

Ecológico, quando apresenta um prejuízo a biota local (São Paulo, 2017; Brasil, 2008). 

Na investigação detalhada, ter-se-á a compreensão da caracterização do meio 

físico, o meio de transportes, as vias de exposição e os receptores (atuais ou 

potenciais) que possam ser prejudicados devido a esta exposição. Estas informações 

serão utilizadas na Fase IV – Avaliação de Risco que irão avaliar as concentrações 

encontradas nas matrizes ambientais que podem gerar riscos aos receptores, podendo 

ser realizadas coleta de dados adicionais se necessário. Ao término da avaliação 

detalhada, o MCA2 deverá ser atualizado e a área reclassificada ou mantida seu 

status, a depender das conclusões do estudo. 

Na Fase IV – Avaliação de Risco, busca-se avalizar risco aos receptores 

identificados, sendo um cenário de exposição direto ou potencial, uso atual ou futuro, 

para os contaminantes identificados nas etapas de investigação na Área 

Contaminadas sob Investigação, realizando a reclassificação da Área para Área 

Contaminada com Risco Confirmado (ACRi) se houver a constatação de risco 

(CETESB,2017) 

Nesta etapa do estudo, serão fixadas as metas de remediação, as denominadas 

Concentrações Máximas Aceitáveis (CMAs) no caso da Avaliação de Risco a Saúde 

Humana (ARSH) em que serão estes valores as metas de remediação da área a serem 

alcançados com as técnicas de remediação ambiental.  

Para o cálculo das Concentrações Máximas Aceitáveis (CMAs) a CETESB 

elaborou as Planilhas para Avaliação de Risco, com sua primeira elaboração em 2007 

e com última atualização em 2021, é possível definir os meios de exposição, partindo 

da delimitação da pluma de contaminantes efetuada com sucesso na Investigação 

Detalhada e coletarmos todas as informações do meio físico, das instalações do local 



 

e suas dimensões para rodar os cálculos da planilha. 

Com as informações levantadas nas etapas de reconhecimento e gerenciamento 

da área, os dados necessários para rodar na planilha de CETESB, pode-se definir os 

meios de exposição das SQIs e as matrizes ambientais afetadas. Na Tabela 03, tem-

se os possíveis meios de exposição dos contaminantes aos receptores 

(CETESB,2022) 
Tabela 3 - Meio de exposição - Avaliação de Risco 

MEIO TRANSPORTE VIAS DE INGRESSO 

Solo superficial 
(0 a 1 m de 
profundidade) 

  
  
  

Contato direto 

ingestão de partículas 

Contato dérmico 

Erosão eólica e 
dispersão 

Inalação de partículas 

Volatilização 
Inalação de vapores 
em ambiente externo 

Contato indireto 
Ingestão de vegetais 
(folhas e tubérculos) 
cultivados no local 

Solo subsuperficial 
(1 m de profun-didade 
até o lençol freático) 

  

Volatilização 

Inalação de vapores 
em ambiente interno 

Inalação de vapores 
em ambiente externo 

Lixiviação para água 
subterrânea 

Ingestão de água 
subterrânea 

Água subterrânea 

 Contato direto 
Ingestão 

contato dérmico 

Volatilização 

Inalação de vapores 
em ambiente interno 

Inalação de vapores 
em ambiente externo 

Água superficial utilizada 
para recreação 

Contato direto 
Ingestão 

Contato dérmico 

Ar ambiente Contato direto Inalação 

Fonte: CETESB, 2022 

As informações das SQIs a serem preenchidas, os resultados analíticos das 

matrizes ambientais investigadas serão adicionados e nos resultará em uma 

sinalização da existência de risco, classificados em Não Carcinogênico e 

Carcinogênico com índice de referência, que se forem ultrapassados, apresentará 

risco de exposição. Com a existência de risco, será calculada a CMA (Concentração 

Máxima Aceitável), cujo qual serão as metas de remediação e balizadores no plano de 

intervenção. 

Para a elaboração da Avaliação de Risco Ecológico, considera-se a área de 

influência da área e os bens a proteger que sua contaminação possa alcançar, desde 



 

a água subterrânea até corpos hídricos, considerando os riscos aos organismos direto 

e indiretamente expostos e os impactos a biota, podendo ser fatores como toxicidade 

aguda e crônica, reprodução, sobrevivência de espécie chaves do ecossistema. 

1.7.2 Processo de Remediação e Reabilitação de áreas Contaminadas 

Com os riscos confirmados na área através da Avaliação de Risco, tem-se a 

necessidade de ações para contenção e remediação da área, e conforme dispõe a DD 

038/2017 tem-se 3 etapas para reabilitação das áreas:  

1. Elaboração do Plano de Intervenção 

2. Execução do Plano de Intervenção 

3. Monitoramento para Encerramento 

 Na elaboração do plano de intervenção, após notório reconhecimento do risco 

presente na área, deverá se detalhar os objetivos e metas do plano de intervenção, as 

metodologias empregadas e o memorial descritivo do plano de intervenção. Este plano 

deverá, de modo geral, conter processos e procedimentos a serem adotados para a 

contenção da pluma de contaminante, processos de remediação e qual técnicas 

empregadas, as metas de remediação, o prazo de aplicação das técnicas, podendo ser 

de curto a longo prazo. (CETESB,2017). 

 Os sistemas de remediação deverão ser alvo de contínuo monitoramento de 

performance, realizando o acompanhamento mensal da sua capacidade de remediação 

do sistema conforme presente na DD 038/2017 Anexo II item 4.2.2. 

Concomitantemente, a normativa prevê medidas de Controle Institucional, que seriam 

medidas a fim de evitar o contato das matrizes ambientais contaminadas com seus 

possíveis usuários, como por exemplo de medida institucional a não utilização da água 

subterrânea na área de influência do empreendimento. Vale salientar que a DD 

038/2017 prevê que no caso de restrições, o responsável será legal pelo fornecimento 

do bem as pessoas afetas com a restrição, ou seja, se há uma restrição da água 

subterrânea, o responsável legal terá de prover água potável aos usuários afetados. 

Ao alcançar as metas de remediação e a cessão do risco, a área poderá ser 

reclassificada como Área em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME) e 

será realizado um monitoramento contínuo na área a fim de confirmar a ausência de 

risco na área, e se houver quaisquer indícios de contaminação, poderá ser solicitado 

novos estudos ambientais pela agência ambiental e o prazo para o monitoramento para 



 

encerramento ser desconsiderado, havendo assim, uma contínua preocupação da 

agência ambiental em não somente pontualmente nos estudos não apresentarem 

riscos, mas com o monitoramento haver um acompanhamento da área e os efeitos da 

remediação reproduzidos nos resultados da área.  

Assim sendo, com o monitoramento para encerramento não apresentarem risco 

ou resultados acima dos valores orientadores de referência, será emitido o Termo de 

Reabilitação para o Uso Declarado e a área estará reabilitada. 

 

1.7.3 Reutilização de Áreas Reabilitadas no Ambiente Urbano  

Este é um tema que possa causar certa desconfiança e mal estar a alguns, mas 

que tem papel intrínseco nos centros urbanos brasileiros, a reutilização de áreas 

reabilitadas que sofreram todo processo de remediação e monitoramento é um 

importante tema no que tange o Gerenciamento de Áreas Contaminadas, em que é 

importante definirmos um uso para a área, contribuindo para o desenvolvimento 

urbano municipal.  

Segundo Preub e Ferber (2008) observa que pela ótica da reutilização de áreas 

reabilitadas para, por exemplo, empreendimentos imobiliários, poderão preservar a 

degradação de áreas verdes no ambiente urbano. Com isto, é visível que é necessário 

todo um gerenciamento adequado dos riscos para não expor a nenhuns riscos 

possíveis usuários da área. 

Este comportamento do setor imobiliário em relação a áreas contaminadas é 

constatado na capital do estado de São Paulo, em que é comum observar tais 

destinação das áreas reabilitadas no setor imobiliário. Segundo observou VITTALE 

(2013) esta reutilização pelo setor imobiliário foi possível graças as alterações na lei 

de uso e ocupação do solo e no plano diretor municipal, possibilitando assim, a 

retenção dessas áreas contaminadas pelo setor imobiliário. É importante salientar que, 

para tal uso, é vital a emissão do termo de reabilitação para o Uso declarado, só após 

tal, a área poderá ser reutilizada. 

 
1.8  Metodologia e Definição dos Valores Orientadores de Referências 

Com a necessidade de definição de padrões ambientais para a contaminação 



 

para uma compreensão padronizada da situação ambiental, em 2001 a CETESB 

pública a primeira lista de Valores Orientadores de Referência contendo 37 

substâncias. Em 2005, com sua revisão após a publicação da DD n° 195/2005 este 

número subiu para 80, embasados segundo a agência ambienta na literatura existente.  

Em 2007, a CETESB publica a DD 103/2007 em que “Dispõe sobre o 

procedimento para gerenciamento de áreas contaminadas.” e dentre as novidades 

estava a elaboração da planilha de avaliação de risco para Solo, águas subterrâneas 

e resíduos sólidos. No artigo 3°, é abordado a necessidade da revisão dos Valores 

Orientadores com base nas planilhas de risco da CETESB. Esta alteração permite 

parametrizar os valores orientadores com os cálculos da planilha de risco, admitindo 

que nenhum risco é aceitável. 

Na planilha, tem-se a definição dos cenários de exposições em 4 categorias 

(Agrícola/rural; Residencial Urbano; Industrial/Comercial; Trabalhadores de obra) em 

que os diferentes tipos de exposição influenciarão nas contas, pois alterarão o tempo 

de exposição a contaminação, sendo estabelecidas segundo critério estabelecidos 

pela CETESB. 

Derivando desta classificação, tem-se a seleção dos cenários de exposição 

conforme apresentado anteriormente na Tabela 3 e calculando qual é o limite dos 

valores na planilha que não apresentam riscos em diferentes cenários, parametrizados 

para um cenário padrão pré-estabelecido na planilha da CETESB. As planilhas, ao 

serem preenchidas, já apresentam os valores de base do cálculo da CETESB, em que 

são utilizados para calcular os VORs. Vale salientar que toda esta metodologia da 

planilha foi realizada com base no documento da EPA “Risk Assessment Guidance for 

Superfund – RAGS” (CETESB,2022). 

A última versão da Planilha da CETESB foi atualizada em 2021 e posterior 

atualização dos VORs com base na Decisão de Diretoria n° 125/2021 ajustando os 

valores para determinados compostos, elas têm grande valia no auxílio aos técnicos 

na área do Gerenciamento de Áreas Contaminadas, permitindo calcular, com base a 

realidade do site, os índices de risco e o cálculo da Concentração Máxima Aceitável 

(CMA). 

Para efeitos de comparação, a legislação americana publicou em maio de 2022 

a sua última atualização Regional Screening Levels (RSL) em que definiam os Valores 



 

Orientadores de Referência para a água subterrânea, solo e o ar do solo com base na 

avaliação de risco, as características do contaminante em um cenário padronizado.  

Já na legislação holandesa expressa uma importante preocupação na mitigação 

dos riscos para a reutilização das áreas, em que o correto gerenciamento dos riscos é 

essencial (VROM,2013), em que prevê três tipos principais de riscos: 

• Riscos ao Ecossistema 

• Riscos aos Seres Humanos 

• Riscos de espalhamento das áreas nos arredores 

E, em ambos os casos, são considerados os efeitos crônicos (em que se 

bioacumular até gerar prejuízos) e agudos (mais acentuados), tendo a necessidade de 

um plano de gerenciamento de riscos, com as metas de remediação a um nível que 

não apresente riscos. Com base nisso, e definido o solo padronizado com 25% de argila 

e 10% de matéria orgânica, foram definidos os valores de referência para água 

subterrânea e solo. 

1.9 Considerações finais 

As áreas contaminadas são um tema emergente na sociedade brasileira, em que 

a aplicação de legislações de conservação do solo e da água subterrânea vem sendo 

mais aplicadas se compararmos a 20 anos atrás, com importantes normas como a 

Resolução Conama n° 420/2009 e a Decisão de Diretoria DD 038/2017. Neste cenário 

brasileiro, fica notório o maior embasamento da legislação paulista frente a nacional, 

sendo recomendado uma nova revisão da Resolução Conama para absorver o 

conteúdo técnico e procedimentos que a DD 038/2017 nos traz, aplicando seus 

princípios em todo o território nacional. 

Validando com as normas estrangeiras, podemos ver que como a CETESB 

utiliza algumas metodologias da EPA, tem-se bastantes princípios fixados na EPA 

aderidos na realidade paulista, todavia um importante diferença observada é que tem 

diferentes classificações de áreas contaminadas, como áreas com prioridade de 

remediação e áreas sem identificação do responsável legal denominado “brownfields”. 

Estas áreas recaem no colo do estado, que tem que destinar recursos para sua 

remediação, e nisto, o Brasil ainda está em estágio embrionário, sendo observado uma 



 

tendência nos anos seguintes maiores esforços dos órgãos públicos nestas áreas. 

Já comparando as normativas holandesa, podemos observar a disponibilização 

de uma ferramenta de simulação que irá nos dizer se na área tem a existência de risco 

a partir de informações básicas das áreas e a concentração analítica, e isto é ideia 

interessante, pois de forma simplificada saberemos se a área precisa de ações 

emergenciais. Outro ponto interessante é uma terceira via de risco presente na 

legislação holandesa, interpretada como poluição do entorno ou difusa, em que avalia 

os riscos difusos e seus efeitos indiretos juntamente com as vertentes de risco a saúde 

humana e ao ecossistema, podendo ser um importante ponto de melhoria na legislação 

ambiental brasileira, que não prevê esta via nas Avaliações de Risco. 

  



 

METODOLOGIA 

1.10 Fluxograma de Atividades 

O desenvolvimento do trabalho está descrito conforme a Ilustração 4 

apresentando as etapas do trabalho que foram desenvolvidas, em que foram divididas 

em 3 grandes tópicos: Revisão Bibliográfica, Análise Comparativa e Estudo de Caso. 
Ilustração 4 - Fluxograma de Atividades 

 

Fonte: Autoria Própria  

1.11 Avaliação dos procedimentos para Gestão de Áreas Contaminadas (GAC) 

Para a avaliação dos procedimentos na realidade brasileira, foram regidos pela 

normativa a nível nacional, representada pela resolução Conama n° 420/2009 e 

principalmente a DD 038/2017 com um enfoque nos valores de intervenção e avaliação 

a saúde humana.  

Estas normativas foram objetos de comparação frente as legislações 

americanas (Environmental Protection Act; USEPA,1990 e a Holandesa (Circular de 

Remediação de Solo (VROM, 2013) no que tange ao Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas, observando os princípios e os valores de intervenção, podendo discutir 

as diferenças entre si. 
 
1.12 Valores Orientadores para Solo e Água Subterrânea 

Neste tópico, buscou-se realizar uma análise quantitativa dos dados, comparando 

os Valores Orientadores constatados tanto na legislação federal, representada pela 



 

resolução CONAMA n° 420/2009 para os valores orientadores de solo, e para a água 

subterrânea, tem-se a resolução GM/MS n°888/2021 que atualiza os VOR da Conama; 

para a análise na esfera paulista usou-se a DD n°125/2021 que estabelece VOR para 

o solo e para água subterrânea. Além disso, analisou-se a série histórica dos valores 

orientadores da CETESB para as SQIs determinadas (item 4.4.). 

Para as avaliações dos valores originados dos estados unidos, a USEPA publicou 

em maio de 2022 a última atualização da lista Regional Screening Levels (RSL) e nela 

são definidos os VOR para todas matrizes ambientais, com destaque para a definição 

de valores para o ar ambiente (separado por uso industrial ou residencial) auxiliando 

nos estudos de intrusão de vapor. 

Para a legislação Holandesa, foi analisado a última publicação do governo 

holandês, sendo realizada em 2013 e sem atualização desde pelo órgão competente, 

e nela contém os valores definidos com base em um cenário pré-estabelecido sem a 

distinção pela finalidade do uso, como realizado pela CETESB, CONAMA e USEPA. 

As normas utilizadas para análise quantitativa dos valores de referência estão 

apresentadas no Quadro 1 

Quadro 1: normas utilizadas para análise quantitativa dos valores de referência 

Localidade Legislação 
São Paulo CETESB, 2001: Relatório de estabelecimento de Valores 

Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São 
Paulo 
CETESB, 2005 – DD 195/2005: “Valores Orientadores para Solos 
e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2005” 
CETESB, 2014 – DD 045/2014: “Dispõe sobre a aprovação dos 
Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado 
de São Paulo – 2014” 
CETESB,2016 – DD n° 256/2016: “Dispõe sobre a aprovação dos 
Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado 
de São Paulo – 2016” 
CETESB,2021 – DD n° 125/2021: “Dispõe sobre a Aprovação da 
Atualização da Lista de Valores Orientadores para Solo e Água 
Subterrânea.” 

Brasil Resolução CONAMA n° 396/2008: “Dispõe sobre a classificação 
e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 
subterrâneas e dá outras providências.”  
Resolução Conama n° 420/2009: “Dispõe sobre critérios e valores 
orientadores de qualidade do solo...” 

Estados 
Unidos 

USEPA,2022 – Regional Screening Levels: Generic Table 
(USEPA,2022) 
USEPA, 1990 - Environmental Protection Act 

Holanda Ministério de Planejamento Territorial e Meio Ambiente da 



 

Holanda (VROM) 2014 – Soil Remediation Circular (VROM, 2013) 
 
1.13  Seleção das Substâncias Químicas de Interesse (SQIs) 

Com o intuito de traduzir as avaliações deste estudo para os principais 

contaminantes, selecionados a partir da sua ocorrência, relevância ou a toxicidade dos 

compostos para assim avaliar a evolução das legislações perante a estes 

contaminantes. Observou-se que os derivados de petróleo representam cerca de 70% 

dos casos registrados no banco de áreas contaminadas da CETESB, desta forma, 

foram selecionados. os compostos BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos) 

compostos presentes na gasolina e de caráter tóxico e o parâmetro TPH (Total 

Petroleum Hydrocarbons) que é um parâmetro que relaciona todos os compostos 

derivados de petróleo além de somente a gasolina, mas também compostos como 

querosene, óleo lubrificante, diesel. 

Outro grupo de contaminantes que foram selecionados são os metais, e dentre 

o grupo, foram selecionados os metais Mercúrio e Arsênio. O Primeiro, devido a seu 

notório reconhecimento em casos de acidentes ambientais, e o segundo pelas 

características carcinogênicas e sua complexidade química. 

Complementando as SQIs selecionadas, foram selecionados os ânions 

Fluoreto, Cloreto e Fosfato, no qual são ânions analisados no estudo ou conhecimento 

de risco a saúde, como no caso do fluoreto.  

 

1.14 Avaliação de Risco  

Para avaliar as diferenças metodológicas entre as avaliações de risco a saúde 

humana, é necessário compreender como são feitas e quais as metodologias 

cientificas utilizadas de referência. Em São Paulo, a CETESB elaborou a planilha de 

avaliação de risco a saúde humana, ferramenta que permite fazer os cálculos previstos 

na avaliação de riscos, com metodologia adaptada da USEPA ao cenário paulista. 

Foram comparados tanto as avaliações metodológicas aplicadas aos estudos, 

como as diferentes percepções de impactos, detalhado como se dá a avaliação de 

risco pela CETESB e quais são os possíveis pontos de melhoria. 

 

1.15 Estudo de Caso – Cemitérios Públicos de Guarujá 

Para a avaliação das normas, procedimentos e demais conhecimentos úteis, 

deste trabalho, foi utilizado o caso dos Cemitérios Público de Guarujá, cedido 

gentilmente pela Secretária Municipal de Meio Ambiente de Guarujá, sob autoria da 



 

consultoria ambiental REGEA elaborado em 2022, arquivo denominado “Investigação 

Detalhada, Avaliação de Risco e Plano de Intervenção nas áreas dos Cemitérios 

Jardim da Paz, da Saudade e da Consolação, pertencentes ao Município de Guarujá”. 

No estudo, avaliou-se os procedimentos seguidos, os métodos de avaliação, as 

SQIs selecionadas e os resultados analíticos observados, comparando-os com os 

valores encontrados nas normativas estrangeiras, avaliando se haveria a alteração da 

classificação da área se aplicado valor de referência diferentes dos valores da 

CETESB, bem como a análise do estudo de avaliação de risco para a área. 

 

 

 

 

  



 

Resultados 

Os resultados deste presente estudo consistem na análise comparativa entre as 

legislações ambientais brasileiras acerca do Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

(GAC) possibilitando uma avaliação de diferentes legislações, comparando os 

procedimentos, definições e Valores Orientadores das áreas contaminadas que serão 

discutidos na discussão. Para avaliação quantitativa, comparou os valores de 

referência fixados, em especial os Valores de Intervenção, que são os valores que 

definem se a área está ou não contaminada. 

Com isto tem-se a compreensão de como se dá a legislação ambiental brasileira 

e Paulista, comparando com os princípios observados nas normativas Americanas 

(USEPA) e a legislação Holandesa (VROM), possibilitando averiguar diferenças entre 

as normas, buscando assim propor pontos de melhoria na normativa brasileira bem 

como pontos fortes frente as estrangeiras.  

Na avaliação comparativa de caráter quantitativo buscou-se uma análise mais 

direta, buscando compreender os dados ambientais, e neste prisma, os Valores 

Orientadores de Referência (VOR) foram o objeto de análise, em que a partir dele, 

teve a compreensão dos valores legais estabelecidos para as diferentes SQIs. Neste 

estudo, analisou os valores de Intervenção para os BTEX (Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno, Xilenos), TPH Total (Total Petroleum Hydrocarbons), Metais (Arsênio e 

Mercúrio) e os Ânions (Sulfato, Cloreto e Fosfato.)  

 Assim sendo, para a análise quantitativa foram realizados dois tipos de 

análises, o primeiro apresentado no Item 5.1 os diferentes VOR para as respectivas 

legislações vigentes, avaliando os diferentes valores entre legislações. Já no item 5.2 
apresenta-se a evolução histórica dos VOR aplicados as legislações brasileiras, 

podendo assim avaliar alterações dos valores de acordo com as atualizações e quais 

dos contaminantes analisados foram alvo de alteração e qual reflexo destas 

alterações. 

1.16  Análise Quantitativa dos Valores Orientadores de Referência 

1.16.1  Comparação entre Valores Orientadores de Referência 

Com base nas legislações elencadas no tópico 4.2, os diferentes Valores 

Orientadores de Referência (VOR) para os contaminantes analisados para o Solo são 

apresentados nas ilustrações 5 a 11 para as substâncias químicas de interesse 

selecionadas (BTEX-Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xilenos, TPH Total - Total 



 

Petroleum Hydrocarbons, Arsênio, Mercúrio, Sulfato, Cloreto e Fosfato).  

 
Ilustração 5 - Valor Orientador de Referência de solo - BTEX - Uso Industrial 

 

Fonte: Adaptado pelo autor 

Ilustração 6 - Valor Orientador de Referência de solo - BTEX - Uso Residencial 

 

 Fonte: Adaptado pelo Autor 
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Ilustração 7 - Valor Orientador de Referência de solo - BTEX - Uso Agrícola 

 

Fonte: Adaptado pelo autor 

Ilustração 8 - Valor Orientador de Referência de solo – TPH Fracionado (EPA) - Uso Industrial 

 

    Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Ilustração 9 - Valor Orientador de Referência de solo - Metais Totais - Uso Industrial 

 
 Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

Ilustração 10 - Valor Orientador de Referência de Solo - Metais Totais - Uso Residencial 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
 
 

CETESB n°
125/2021
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USEPA 2022 VROM 2013

Arsênio (mg/kg) 150 150 30 76

Mercúrio (mg/kg) 7 70 46

150 150

30

76

7

70

46

0

40

80

120

160

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
kg

)

Título do Eixo

Valor de Intervenção de solo - Metais Totais - Uso Industrial 

CETESB n°
125/2021

CONAMA N°
420/2009

USEPA 2022

Arsênio (mg/kg) 55 55 6,8

Mercúrio (mg/kg) 1,2 36 11

55 55

6,8

1,2

36

11

0

10

20

30

40

50

60

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
kg

)

Título do Eixo

Valor de Intervenção de solo - Metais Totais - Uso 
Residencial



 

 
Ilustração 11 - Valor Orientador de Referência de Solo - Metais Totais - Uso Agrícola 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

E para a água subterrânea, os valores de referência são apresentados nas 

ilustrações 12 a 15. 

 
Ilustração 12 - Valores Orientadores de Referência – Água Subterrânea – BTEX 

Fonte: Adaptado pelo autor 
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Ilustração 13 - Valor Orientador de Referência – Água Subterrânea - Metais 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Ilustração 14 - Valor Orientador de Referência - ASUB – TPH Fracionado (EPA) 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Ilustração 15 - Valor Orientador de Referência - ASUB - Fluoreto 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

Por último e somente elaborado pela EPA dentre as normas estudadas, são 

apresentados os valores orientadores para o ar presente no solo, separados em 

cenário industrial ou residencial (ilustração 16). No caso, todos compostos apresentam 

características de volatilização, podendo se particionar para fase vapor. 
Valores Orientadores do Ar do Solo - EPA (2022) 

Ilustração 16 - Valores Orientadores do Ar do Solo - EPA (2022) 

 
Fonte: Adaptado pelo autor 
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Os VOR apresentados foram analisados na Discussão em que se apresenta a 

sua base de cálculo e compara as diferentes normativas, buscando compreender os 

diferentes valores, relacionando com as características do contaminante, como se ele 

é cancerígeno ou não. 

Das SQIs propostas, primeiramente referente ao solo, BTEX (Benzeno, 

Tolueno, Etilbenzeno e Xileno) os Metais (Arsênio e Mercúrio) e fluoreto foram 

encontrados legislações a serem comparadas. Já os ânions Sulfato e Cloreto não 

tiveram valores orientadores fixados para o solo, somente para a água subterrânea. 

Um dos contaminantes selecionados, o TPH (Total Petroleum Hydrocarbons) 

tem valores definidos somente para as legislações americanas, em que definiu valores 

para cada faixa de seus compostos, separados por alifáticos e aromáticos. Este 

parâmetro não é definido pela CETESB e pela VROM. 

 

1.16.2 Evolução Histórica dos Valores Orientadores de Referência  

Buscando compreender a série histórica da definição dos valores orientadores 

de referência e com base no levantamento dos valores legais já propostos, foram 

elaborados as ilustrações 17 a 23 para as SQIs alvo deste estudo. 



 

Ilustração 17 - Evolução dos Valores Orientadores de Referência de solo - BTEX - Uso Industrial 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 
     Ilustração 18 - Evolução dos Valores Orientadores de Referência de solo - BTEX - Uso Residencial

Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Ilustração 19 - Evolução dos Valores Orientadores de Referência de solo - BTEX - Uso Agrícola 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Ilustração 20 - Evolução dos Valores Orientadores de Referência de solo - Metais - Uso Industrial 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Ilustração 21 - Evolução dos Valores Orientadores de Referência de solo - Metais - Uso residencial 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
 
Ilustração 22 - Evolução dos Valores Orientadores de Referência de solo - Metais - Uso residencial

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Ilustração 23 - Evolução dos Valores Orientadores de Referência de solo - Metais - Uso Agrícola 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

Para a elaboração dos gráficos de evolução histórica dos valores de intervenção 

para a água subterrânea, foram consideradas todas as legislações aplicáveis em 

território brasileiro, considerando além das normativas já observadas nos gráficos para 

o solo, as resoluções Conama n° 396/2008 e a Resolução GM/MS 888/2021 em que 

definem valores para a água subterrânea, que estão apresentados nas ilustrações 24 

e 25. 
Ilustração 24 - Evolução dos Valores Orientadores de Referência da ASUB - BTEX

Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Ilustração 25 - Evolução dos Valores Orientadores de Referência da ASUB - Metais

Fonte: Adaptado pelo autor. 

Avaliando aos valores históricos para a água subterrânea, pode-se observar nos 

grupo dos BTEX, somente o Tolueno teve seus valores atualizados na Portaria GM/MS 

n° 888/2021 em que os valores de intervenção foram de 700 µg/L para 30 µg/L, valores 
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alteração dos Valores de Intervenção para o Benzeno (5 µg/L), Etilbenzeno (300 µg/L) 

e Xilenos (500 µg/L) desde 2009. Para os TPH, a legislação brasileira não definiu 
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que somente na resolução Conama n° 396/2008 apresentou valor mais restritivo que 

as demais. 
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apresentam valores diferentes se comparar as legislações nacional e paulista, sendo 
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paulista. Para o mercúrio, é observado diferenças na ordem de 10x para os 3 cenários 

estudados entre as resoluções Conama e as normativas CETESB.  

Para os ânions não foi possível elaboração de gráficos históricos no solo devido 

a ausência de definição. E para a água subterrânea, os valores definidos na Resolução 

Conama n° 396/2008 se mantiveram na resolução do ministério da saúde publicada 

em 2021.  
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Discussão 

1.17 Características dos contaminantes e riscos correlatados 

As legislações evoluem junto com o conhecimento técnico sobre os principais 

contaminantes ambientais, e quando se tem alguma nova evidência cientifica, a 

legislação acerca do contaminante os VOR poderão sofrer alterações.  

Conforme avaliado em um estudo de neurotoxicidade dos metais no corpo 

humano, além dos metais avaliados neste estudo (Mercúrio e Arsênio) tem-se também 

toxicidade reportada para outros compostos, como Cobre, Cádmio e Manganês 

(Chang,2010). Portanto, a gama de metais com potencial tóxicos são mais 

abrangentes que somente os avaliados neste presente. 

A aplicação dos VOR possibilita a identificação, caracterização e cenários de 

risco de um contaminante nas matrizes ambientais de forma quantitativa, e se os 

valores forem ultrapassados, tem se o risco potencial na área, a serem detalhados na 

etapa de avaliação de risco.  

 
1.17.1 Derivados de petróleo (BTEX e TPH) 

O petróleo é composto prioritariamente compostos por carbono (81 a 88%), 

hidrogênio (10 a 14%), além de concentrações traços de oxigênio, nitrogênio e enxofre. 

(ANP,2022). Kolesnikovas (2009) classifica o petróleo como uma mistura de 

hidrocarbonetos, alguns componentes são voláteis e solúveis, enquanto compostos 

com cadeias maiores tem certa dificuldade no seu particionamento. 

Dentre os hidrocarbonetos presentes no Petróleo, tem-se 4 grupos com base na 

sua constituição, sendo os Aromáticos, Alcanos, Alcenos e Cicloalcanos (API,1999). 

Os aromáticos são hidrocarbonetos com anéis benzênicos com ocorrência em baixas 

quantidades, mas são os compostos com maior potencial de riscos carcinogênicos e 

não carcinogênico, sendo que quando se tem 2 ou mais anéis aromáticos, são 

considerados Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) considerado como 

Poluente Orgânico Persistente (POP). Já em relação ao Alcanos e Alcenos, fazem 

parte dos compostos alifáticos com alteração em uma das ligações dupla entre 

carbonos, não sendo relevantes na composição do petróleo, mas da gasolina tem certa 

representatividade, e por fim os Cicloalcanos, compostos no qual tem hidrocarbonetos 

de cadeia cíclica na sua extensão (Kolesnikovas,2009). 

Aplicado a realidade das áreas contaminadas, os contaminantes escolhidos 

para serem analisados são os Benzenos, Etilbenzeno, Toluenos e Xilenos, que são 



 

classificados como compostos aromáticos com cadeia de 5 até 8 carbonos 

(Kolesnikovas, 2009). Em relação aos riscos correlatados, o Benzeno e o Etilbenzeno 

são considerados compostos cancerígeno (USEPA,2022). 

Já em relação a análise do parâmetro TPH (Total Petroleum Hydrocarbons) é 

um caminho técnico para a detecção de cadeias carbônicas que sejam maiores que 

os 8 carbonos em que o grupo BTEX se localiza. Segundo USEPA (2022), a análise 

do TPH tem que ser feita de forma a avaliar suas frações aromática e alifáticas, sendo 

classificadas como Low, Medium e High, e na tabela 4 é apresentado as frações 

alifáticas e aromáticas e seu número de carbono da EPA e da CETESB. 
Tabela 4 - Faixas de TPH definidos pela EPA e CETESB 

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)  

Fração do TPH Número de Carbono (EPA) Número de Carbono (CETESB) 

Alifático baixo C5-C8 C5-C8 

Alifático médio C9-C18 C9-C18 

Alifático Alto C19-C32 C19-C32 

Aromático Baixo C6-C8 C6-C8 

Aromático Médio C9-C10 C9-C16 

Aromático Alto C10-C32 C17-C32 
Fonte: Users Guide Regional Screening Levels. USEPA,2022; CETESB,2021. 

Uma diferença importante nos métodos de avaliação de risco a saúde humana 

baseado no TPH observada entre a legislação paulistas (Planilhas de avaliação de 

risco CETESB) frente a EPA é no número de carbono em cada faixa do TPH para os 

compostos aromáticas nas faixas médias e altas são diferentes, em que consideram 

quantidade diferentes de número de carbono em cada faixa. 

 Este parâmetro vem sendo utilizado para detecção de produtos de cadeias mais 

longas, como diesel, lubrificantes, em que não tem a presença do grupo BTEX na sua 

composição. Caso somente os BTEX fossem analisados, a área seria considerada 

como não contaminada, por não apresentar concentrações analíticas. 

Esta situação foi observada por Kolesnikovas (2009) que realizou uma avaliação 

de risco em um estudo de caso rodando como SQIs dois cenários: 1 – Simulação 

somente para o BTEX; 2 – Simulação considerando TPH e BTEX. Ao realizar a 

simulação do cenário 1, não apresentou riscos, mas ao ser adicionado o TPH e suas 

frações e feito a simulação, foram apresentados riscos consideráveis na área, 

indicando a contaminação por materiais além da gasolina, podendo ser outros 

derivados de petróleo, gerando gaps para o modelo conceitual da área, tendo de ser 

revisado.  

Vale salientar que a legislação brasileira não tem valores orientadores definidos 



 

para o TPH, nem para o valor total bem como as frações, e com isto, não é possível 

realizar os cálculos da planilha de avaliação de risco da CETESB para os TPH por não 

estarem regularizados, sendo utilizados valores da Regional Screening Levels como 

referência. (USEPA,2022) 

Em relação aos riscos à saúde humana, o benzeno e o Etilbenzeno são 

classificados como carcinogênicos pela USEPA, gerando riscos crônicos em caso de 

exposição contínua, sendo calculado a dose máxima aceitável na etapa de Avaliação 

de Risco para compreensão se esta exposição é ultrapassada, temos um índice de 

risco maior que 1x10 ̄ ⁵ para risco carcinogênico, e não carcinogênico risco maior que 

1. (CETESB,2021). 

O benzeno, dentre os 4 compostos, é considerado o composto mais tóxico e 

que exige uma atenção nas legislações trabalhistas e ambientais a fim de evitar a vias 

de exposição deste contaminante aos usuários e vizinhos da área. Uma atividade 

econômica que é responsável pela maior parte de Áreas Contaminadas do Estado de 

São Paulo são os postos de gasolina, devido ao sistema de armazenamento de 

combustíveis em condições precárias, poderá ocorrer vazamento na subsuperfície, 

contaminando o solo e a água subterrânea local. Se houver alguma via de exposição, 

seja devido ao uso do solo ou consumo de água subterrânea, teremos a exposição de 

um agente cancerígeno ao ser humano, gerando riscos consideráveis. 

Em 2021, o Ministério do Trabalho e Previdência Portaria n° 427 de 7 de outubro 

de 2021 que tem por objetivo trazer requisitos de saúde ocupacional para as atividades 

laborais em postos de comercialização de combustíveis (Brasil,2022) incluindo a 

gasolina, principal fonte de benzeno, isto acontece devido a facilidade de volatilização 

do benzeno, indo para o ar do solo e consequentemente a superfície. 

Os efeitos dos BTEX a saúde humana é notórios e contém um satisfatório 

referencial teórico. Conforme Organização Mundial da Saúde (WHO,2000) constatou 

tem danos ao sistema nervoso central, o benzeno está relacionado a ocorrência da 

síndrome Mielodisplásicas (SMD), além dos riscos relacionados ao câncer 

representam um dos principais contaminantes no GAC. 

  



 

1.17.2 Metais 
Os metais são importantes contaminantes inorgânicos, que apresentam 

comportamento diferentemente dos Derivados de Petróleo, tendo maior dificuldade de 

volatilização em geral, salvo exceções. Para o presente estudo, foram selecionados o 

Mercúrio, tendo como princípio mecanismo de efeito a bioacumulação na cadeia trófica 

e por via aéreas, e o Arsênio, metal considerado cancerígeno em sua forma inorgânica, 

que podem ser adsorvidos, volatilizado e solubilizado (USEPA, 2022). 

1.17.2.1 Mercúrio 

A contaminação por mercúrio advindo de diversas atividades antrópicas, como 

o uso em processos industriais e em atividade extrativistas, como o garimpo. Para a 

extração do ouro, é utilizado um conjunto de balsas, e no seu conjunto motor bomba 

é utilizado mercúrio, e é emitido ao meio, podendo gerar uma contaminação ambiental 

(Santos et al., 2003) para a extração da amálgama (liga metálica de mercúrio e ouro 

ou outros metais). 

Ao extrai no garimpo em busca do ouro, tem-se a obtenção das amálgamas, 

que são ligas de mercúrio com outro metal, podendo ser no caso ouro, e para a 

separação, é necessário realizar a queima da amalga, podendo gerar resíduos na via 

respiratória de mercúrio, caracterizando com uma via de exposição. Outro importante 

via de exposição de mercúrio é de forma difusa na cadeia trófica, que por ser um metal 

com tendência a se bioacumular (SANTOS et. al., 2003).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2022) o mercúrio é um 

composto altamente tóxico, em que pode ser apresentado na forma metálica, 

inorgânica e orgânica (ligada a uma cadeia carbônica) e pode apresentar riscos ao 

sistema nervoso, digestivo, imunológico e órgãos vitais do corpo humano.  

Para a análise de mercúrio em uma área contaminada, é necessário saber bem 

como a sua concentração total, bem como suas diferentes espécies químicas, 

realizando análise de especiação química do mercúrio, procurando entender quais as 

espécies químicas presentes no ambiente, sendo que as 3 espécies estão englobados 

na Planilha de Avaliação de Risco da CETESB, sendo que o mercúrio metálico (ou 

elementar) sem oxidação na forma líquida a temperatura ambiente é uma das espécies 

mais tóxicas, sendo bastante volatilizado e representa um grande risco por inalação. 

(Chang et. al., 2010). 

 



 

1.17.2.2 Arsênio 

O Arsênio, importante composto na área do GAC representando riscos 

consideráveis, é utilizado nas mais diversas áreas econômicas, como por exemplo 

mineração, indústria química entre outras aplicações. Se for incorretamente destinado 

poderá gerar uma contaminação ambiental, roteiro observado por SANTOS (2003) que 

resultou na contaminação do lençol freático devido a uma incorreta de destinação dos 

resíduos de uma mineradora contendo Arsênio. 

A contaminação por arsênio é fato, mas a constatação do seu risco varia 

conforme a espécie química do arsênio, sendo que na forma orgânica e inorgânica, 

em que temos o Arsenito (As (III)) ou Arseniato (As (V)), sendo a mais tóxica a espécie 

As(III), considerado cancerígeno agência ambiental americana (USEPA,2022).  

A ocorrência do As(V) é observada em águas superficiais com alto teor de 

oxigênio dissolvido. Já a espécie mais tóxica, a As(III) é observada em ambientais 

mais redutores, como cenários encontrados nas águas subterrâneas, sendo que as 

concentrações de arsênio poderão variar conforme valor de pH por influenciarem no 

potencial de solubilidade do composto (CETESB,2022). Entretanto, a sua 

concentração maior se concentrará na forma dissolvido e adsorvido no solo, e as 

porções inorgânicas são menores que as frações orgânicas (Alegre,2012). 

Os caminhos de exposição do Arsênio, segundo classificado na Ficha de 

Informação Toxicológica – CETESB (CETESB,2022) classifica como as principais vias 

de exposição do arsênio seria pelo consumo de água subterrânea ou pelo consumo 

de alimentos. A espécie mais tóxica do Arsênio, As (III) se destaca devido ao fato de 

apresentar características de volatilização, que poderá originar um cenário de intrusão 

de vapores, sendo uma via de exposição a ser avaliada na etapa de avaliação de risco. 

Uma via de exposição do arsênio é por meio de produtos alimentícios, no caso 

de pescados, a ocorrência é de arsênio orgânico, já para grãos, como arroz, é 

observado a presença da espécie inorgânica, a mais tóxica. Estas concentrações 

máximas nos alimentos são reguladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), e neste contexto, a ANVISA publicou em 29 de Agosto de 2013 a Resolução 

RDC n° 42/2013 em que disciplina sobre os limites máximos de compostos inorgânicos 

em alimentos. (ANVISA, 2013).  

Esta preocupação com a via de exposição do Arsênio por alimentos, em 

especial o arroz, que armazenam arsênio em sua forma inorgânica, foi alvo de estudo 

em que foi realizado uma avaliação de risco avaliando a via de exposição do Arsênio 



 

pelo consumo de arroz, obtendo os índices de risco que se comparados com os valores 

da Planilha de Avaliação de Risco da CETESB ter-se-ia um incremento de risco 

cancerígeno, estabelecido com 1 x 10 ̄ ⁵ traduzindo em termos de frequência em 2,4 

casos a 10.000 pessoas (Toledo, 2021). 

Buscando a compreensão da relação entre as áreas contaminadas com fontes 

de contaminação e a produção de produtos agrícolas, como o arroz, e foi constatado 

que a altas concentrações de arsênio no arroz estão correlatadas com áreas de 

produção com contaminação ambiental por arsênio (Zavala et. al., 2008). 

Os riscos à saúde humana relacionado ao Arsênio estão relacionados com a via 

de exposição, duração e intensidade do contaminante no meio, podendo ocorrer a 

curto prazos diversos danos, como dores abdominais, vômitos, fraqueza e mal-estar. 

Já para os efeitos a longo prazo poderá resultar na aparição de câncer de pele, bexiga 

e pulmão devido a exposição do arsênio (CETESB,2022). 

Para a avaliação dos riscos a exposição do arsênio, tem os riscos 

carcinogênicos e não carcinogênicos, variando conforme o tipo de exposição, duração 

e concentração do contaminante. Para as exposições agudas se caracteriza pela 

ingestão de água subterrânea contaminada por arsênio, com concentrações na ordem 

de 21 µg/L, podendo causas por exemplo dores abdominais, vômitos, diarreia, dor e 

fraqueza entre outros (CETESB,2022). 

Já na exposição crônica se dá quando se tem o consumo em pequenas doses 

durante um longo período, como no caso de ingestão de grãos, em que tem alta 

capacidade de armazenamento de arsênio, principalmente o arsênio inorgânico, e os 

efeitos nocivos a saúde é denominado como arsenicismo (CETESB) e devido a sua 

característica carcinogênicas, poderá causar câncer de pele, bexiga e pulmão e outros 

danos à saúde humana. 

 

1.17.3 Ânions 

A contaminação ambiental por ânions é frequente quando se trata de descarte 

irregular de esgoto ou produtos provenientes de biodegradação, que no processo de 

decomposição libera os ânions no meio, ocasionando na perda da qualidade ambiental 

do bem a proteger.  

No estudo de caso nos cemitérios públicos do Guarujá, foi realizada as 

investigações ambientais considerando as microbiotas envolvidas na biodegradação 

como a contaminação dos ânions presentes no necrochorume, impactando na 



 

qualidade do solo e da água subterrânea. Em uma estimativa de volume liberado por 

corpo humano, chegou a um valor de 30 a 40 L de necrochorume, sendo sua 

composição química uma solução aquosa com presença de ânions e material orgânico 

em degradação (Regea,2022) 

Os ânions estão relacionados a má estrutura da rede de esgoto sanitário, sendo 

como nos esgotos sanitários, devido a alta orgânica e sais, dentre os principalmente 

os ânions destaque para Cloretos e Sulfatos, analisados neste estudo. Além dos 

citados, foi alvo de estudo o Fluoreto ânion não analisado no estudo 

Observa-se que ânions estudados tem valores estabelecido na Resolução 

GS/MS n° 888 que indica a potabilidade das águas, e se tais concentrações 

ultrapassarem, afetará ao abastecimento público se for usuário da água subterrânea 

Os efeitos a saúde humana relacionados aos ânions. No caso do fluoreto, 

podemos citar impactos aos sistemas dermal, musculoesquelético, respiratório entre 

outros riscos à saúde humana. (ATSDR,2022). Salienta que na ATSDR (agency for 

toxic substances and Disease Registry) não está classificado os ânions cloreto e 

sulfato. 

Saindo da esfera dos riscos à saúde humana e observando os riscos ecológicos, 

os ânions se fazem presentes nestes riscos, por estarem na composição de efluentes 

sanitários/industriais que em caso de ausência de gerenciamento de resíduos líquidos, 

poderá contaminar corpos hídricos com alta carga de nutrientes, estimulando o 

processo de eutrofização que aumentará a presença de algas e diminuíra o oxigênio 

dissolvido, afetando o ecossistema como um todo e sua diversidade. 

Os ânions eles estão naturalmente presentes nas águas subterrâneas e nos 

solos, podendo apresentar altos valores mas sem ser de origem antrópica, mas sim 

devido a sua formação geológica. Este exemplo foi observado no estudo de caso, em 

que se obteve altas concentrações de cloreto em poços profundos, sendo que em 

poços rasos não teve concentrações relevantes, indicando uma característica 

geológica local. (REGEA,2022) 

  



 

1.18 Avaliação de Risco 

A avaliação de risco é considerada a fase IV dos estudos ambientais pela 

CETESB que define os objetivos do estudo para compreensão se há a existência de 

riscos aos receptores com a exposição das Substâncias Químicas de Interesse (SQI) 

da área classificada como Área Contaminada sob Investigação (ACi) (CETESB,2017) 

1.18.1 Avaliação de Risco – USEPA e CETESB. 

A metodologia da avaliação de risco da CETESB é derivada da metodologia 

adotado pela USEPA no documento “Risk Assessment Guidance for Superfund – 

RAGS” em que define o método RBCA (Risk-Based Corrective Action) desenvolvida 

pela American Soceity for Testing and Material (ASTM) é um procedimento de 

decisões baseadas no risco. (Maximiano, 2001). Em 2007, a CETESB publica a 

primeira planilha de avaliação de risco com base na metodologia citada acima, e 

atualmente está na 3 atualização da planilha, levando em consideração novas 

especificidades do cenário brasileiros e conhecimentos acerca do contaminante. 

Visando estabelecer os níveis aceitáveis baseados no risco para a cidade de 

São Paulo para os contaminantes de derivados de petróleo, (Maximiano,2001) 

destrincha toda metodologia RBCA adequando aos cenários paulistano, podendo 

assim definir valores em que os riscos são aceitáveis. Tal estudo é utilizado de base 

para a CETESB, que para a adoção de alguns valores do meio físico utilizou esta tese 

para adoção de valores de referência. 

1.18.1.1 Metodologia RBCA 

A metodologia RBCA (Risk Based Corrective Action) é uma das metodologias 

mais consolidadas nos Estados Unidos, em que une nos cálculos parâmetros do meio 

físico com a avaliação de risco, em que se tem 3 fases de comparação dos valores, 

denominadas Tier. Segundo MAXIMIANO (2001), essa metodologia se distingue pelos 

dados coletados e a representatividade dos dados.  

No Tier 1, tem-se a comparação dos valores calculados com os valores com 

base nos parâmetros físicos regionais, sem a coleta de dados específicos do local, 

definindo os Níveis Aceitáveis Baseado no Risco (NABR). Estes valores usualmente 

são extremamente conservadores, reproduzindo um risco maior que a realidade. Já 

no Tier 2 e Tier 3 tem-se os dados específicos da área, como características das 

fundações do local, parâmetros do meio, como porosidade efetiva e condutividade 



 

hidráulica, então os cálculos de risco apresentam com maior confiabilidade que no Tier 

1 (Maximiano,2001).  

A diferenciação das fases do Tier influencia diretamente nos valores calculados 

por considerarem cenários diferentes. No Tier 1, supõem se que o receptor está muito 

próximo ao local de vazamento, considerando dentro da área fonte, assim, os valores 

são mais conservadores do risco. Já no Tier 2, considera diferentes pontos de 

exposição, podendo ser dentro ou fora da área fonte. Já no Tier 3, em que se tem as 

informações representativas da área, pode-se definir com exatidão o ponto real de 

exposição e as formas de exposição, sendo assim, os valores mais condizentes com 

o cenário do site, e estas diferenças estão apresentadas na Ilustração 26 em que 

apresenta as diferenças entre as fases e o avanço na avaliação de risco. (EPA,2022)  

Ilustração 26 - Modelo RBCA - Fases do Tier e suas características (EPA) 

 

Fonte: EPA,2022. Adaptado e traduzido pelo Autor. 

  



 

Conforme detalhado pela USEPA (1989), na metodologia RBCA há quatro 

principais etapas de análise para a avaliação de risco, que consiste na Coleta e 

Avaliação de Dados, Avaliação de Exposição, Análise de Toxicidade e Caracterização 

do Risco. Na Ilustração 27 é apresentado o fluxograma destas fases e as interações 

entre elas. 

Ilustração 27 - Fluxograma de conexões entre níveis (Tier) no modelo RBCA (USEPA,1989 e reproduzido 
por Maximiano,2001) 

 
Fonte: Maximiano, 2001. Elaborado pelo Autor e adaptado de EPA, 1989. 

 Para a fase de avaliação de dados está ligado ao entendimento da 

contaminação na área com a distribuição espacial e quais contaminantes estão 

presentes, considerando os mais persistentes e móveis, com maior distribuição 

espacial e os receptores envolvidos na exposição. Já na etapa de Avaliação de 

exposição é definido a frequência, duração e vias de exposição aos receptores, atual 

e futura. Segundo MAXIMIANO (2001), nesta etapa é necessário à validação da 

movimentação da pluma com estudos de modelagem matemática. 

O Resultados da avaliação de exposição será os valores de ingresso das SQIs 

definidas, ou seja, qual é a dose do contaminante que irá ser exposto ao corpo 

humano, seja por meio de ingestão, consumo ou demais via de exposição identificada 

em que os cálculos são feitos com base na Equação 1(Maximiano,2001): 

In = Ci x (CRn x EF x ED) / (BW x AT) (Equação 1) 



 

In – Dose de Ingresso; Ci – Concentração do Contaminante; CRn – Taxa de Contato para a via da 

exposição identificada; EF – Frequência de exposição; ED – Duração da exposição; BW – Massa corporal; AT – Tempo médio 

de avaliação;  

Para os cálculos são adotados valores definidos pela USEPA apresentados na 

Tabela 4 (Maximiano,2001) : 

Tabela 5 - Valores adotados para cálculo da dose de ingresso 

Parâmetros Adultos Criança (6 a 12 anos) Crianças (0 a 6 anos) 

BW (Kg) 70 29 16 

EF (Dias) 365 365 365 

ED (Anos) 30 6 4 

Área superficie da pele 18150 10470 6980 

Taxa de inalação do Ar(m³/h) 0,83 0,46 0,25 

Taxa de inalação do Água (L/dia) 2 2 1 

AT Não Carcinogênicos(Anos) 30 6 4 

AT Carcinogênicos(Anos) 70 6 4 

 

Já na fase da análise de toxicidade é realizada a definição da toxicidade 

específica para cada SQIs constatada na área, buscando avaliar quais riscos a saúde 

humana poderá ocasionar. Para tal, é necessário a interação entre a magnitude de 

exposição, qual efeitos danosos decorrem e se o composto tem caráter carcinogênico. 

Por último tem a avaliação da caracterização do risco integrando todos dados na área 

buscando estimar com base na concentração atual ou futura os riscos potenciais 

oriundos das substâncias presentes na área, comparando com os dados toxicológicos 

específicos da substância de interesse (Maximiano,2001).  

O resultado será um valor absoluto para os riscos carcinogênicos e não 

carcinogênicos. Por exemplo, para um dado risco carcinogênico é igual a 10 ̄ ⁶ indica 

que um indivíduo exposto durante a sua vida tem probabilidade de 1 em 1 milhão de 

desenvolver câncer devido a tal exposição ao contaminante. Para o risco não 

carcinogênico tem-se o Hazard Quocient (HQ) que se ultrapassar o valor 1 indica a 

probabilidade de efeito tóxico do tipo crônico ou sub-crônico (Maximiano,2001). Para 

cálculo do HQ, é utilizado a equação 2: 

     (2)                                              HQ = (In / RfDi)  
HQ – Hazard Quocient; In – Dose de ingresso; RfDi – Dose de referência para o composto de interesse 



 

E para o cálculo do índice de risco para compostos carcinogênicos na equação 
3 e não carcinogênicos na equação 4: 

Risco = In x Sf (Equação 3)                                                   
In – Doce de ingresso; Sf – Fator de carcinogenicidade 

HQi = ∑HQi,j,k (Equação 4)                                                  
HQi Hazard Quocient; HQi,j,k – Somatório dos HQ de cada composto de interesse 

Como fora calculado na equação 3 o risco carcinogênico para cada composto 

de interesse, para cálculo do risco total carcinogênico é utilizado a Equação 5:  

(5)      Risco t = ∑ Riscoi,j,k 

i,j,k – Risco i,j,k - Somatório dos riscos de cada composto de interesse 

O memorial descritivo com todas as fórmulas estão presentes no trabalho 

elaborado por Maximiano (2001) com os valores ao meio físicos adotados como 

referência, tais como porosidade, condutividade hidráulicas e demais dados específicos 

do site. Alguns deste valores são adotados pela CETESB na planilha de avaliação de 

risco a saúde humana. Esta metodologia é amplamente utilizada e consolidada no 

Brasil, servindo de base para uso no território nacional. 

1.18.1.2  Metodologia CETESB 

Segundo (CETESB, s/d) a metodologia proposta pela agência ambiental paulista 

se baseia na metodologia proposta pela USEPA considerando as equações de 

exposições para o cálculo da avaliação de risco. Para tal, a CETESB define 4 cenários 

de exposição principais: 

• Agrícola/Residencial rural 

• Residencial Urbano 

• Industrial/Comercial 

• Trabalhadores de obras 

No cenário Agrícola tem a definição em áreas rurais, englobando áreas de 

proteção ambiental, considerando que os receptores moram no local, tendo uma 

exposição durante 350 dias no ano. No cenário residencial urbano são receptores 

presentes em áreas urbanas, permanecendo o mesmo número de dias, com exposição 

durante o dia definida em 16 horas por dia para ambiente interno e 8 para ambiente 

externo. Ambos são definidos para os receptores adulto (30 anos de exposição) e 

criança (6 anos de exposição). 



 

Já no cenário comercial ou industrial considera que os receptores permanecerão 

por 8 horas no local (período de trabalho) considerando que os trabalhadores estarão 

expostos por 250 dias com 8 horas de exposição por dia com período de permanência 

no serviço de 25 anos. No último cenário, de trabalhadores de obra, será considerado 

exposição durante 1 ano somente (CETESB,s/d). 

A CETESB realizou a separação das matrizes ambientais em solo superficial (0 

a 1m de profundidade); solo subsuperficial (1m até o nível da água); Água subterrânea; 

Água superficial; Ar Ambiente. Os meios de transportes e vias de ingresso estão 

presentes na Tabela 3 - Meio de exposição - Avaliação de Risco 

A última atualização da Planilha CETESB foi publicada em 2021 e teve algumas 

alterações, e uma delas é a atualização da Regional Screening Levels (RSLs) da EPA 

na versão de maio de 2021. (CETESB,s/d) Com isto, é notório a relação da definição 

dos valores orientadores com as avaliações de risco e o acompanhamento da CETESB 

com as normas de países referência, como os Estados Unidos.  

As planilhas se encontram disponíveis para download no site da CETESB, e 

nelas precisa preencher os cenários de exposição, as substâncias químicas de 

interesse, os dados específicos do meio físico e as concentrações nas matrizes 

ambientais encontradas. Com isto, a própria planilha calcula se há existência de risco, 

com valores de referência de 10 ̄ ⁵ para carcinogênicos e 1 para não carcinogênicos, 

separando por adultos e criança (CETESB,2021). Está é outra relação com os valores 

de referência para os riscos definidos pela USEPA, em que a RSLs publica duas 

versões, com HQ = 0,1 e HQ = 1 e este último é o mesmo valor em que a CETESB 

considera para riscos não carcinogênicos.  

Em caso da existência do risco e seu tipo, a variar pela substância contaminante, 

tem se o cálculo da CMAs (Concentração Máxima Aceitável) que são utilizadas como 

metas de remediação, caso atinja esta concentração, o risco irá cessar, sendo 

calculado as CMAs para Solo, Água subterrânea e Ar Ambiente. (CETESB,2021) 

  



 

1.18.2 Avaliação de risco – VROM 

Para a avaliação de risco, conforme demostrado na Erro! Fonte de referência n
ão encontrada. e no item 3.4, a legislação holandesa se baseia em potenciais riscos, 

separados por danos aos humanos, danos ao ecossistema e danos ao entorno (ou 

danos difusos). Inicialmente para a determinação de cenários que necessitam de uma 

remediação urgente, é disponibilizado um modelo computacional em que se mede os 

riscos aos humanos e ao ecossistema. Observa-se, assim, uma não distinção de riscos 

como feito pela USEPA e reproduzido pela CETESB que separa em risco não 

carcinogênicos e carcinogênicos. 

Partindo para a análise especifica da área com dados do local para classificar 

qual cenário de contaminação está ocorrendo. Segundo a VROM (2013), há três passos 

para a validação do cenário de risco da área, e neste cenário, o primeiro passo é definir  

o casos que podem gerar contaminação urgente: 

- Caso n° 1 – Volume de solo impactado maior que 25 m³ e, no caso da zona 

saturada, 100 m³ da água subterrânea sendo os valores analíticos maiores que os 

valores de referência 

- Caso n° 2 – Em alguns casos, os valores analíticos são menores que os valores 

de referência, mas mesmo assim é considerado a remediação urgente devido ao uso 

sensível em locais próximos, como uso agrícola ou em casos de contaminação por 

compostos voláteis com alta concentração no solo e água subterrânea devido ao risco 

de intrusão de vapores voláteis 

- Caso n° 3 – Locais com contaminação de PCB com uso da terra ou água. 

O Segundo passo é a determinação da concentração analítica da área 

investigada, em que é feito o input na ferramenta Sanscrit (vide item 3.4) das 

concentrações e características básicas do solo, como porcentual de argila, matéria 

orgânica e pH (VROM,2013). 

O último passo é observado uma maior especificidade ao site, podendo utilizar 

modelos complementarem, rotas específicas de exposição focando em pontos críticos 

identificados nos cálculos realizados via Sanscrit. Os 3 passos servem para 

determinação de risco aos humanos, ecossistema e difusa. 



 

Para cálculo da avaliação de risco a saúde humana é utilizado a ferramenta 

CSOIL, presente no Sanscrit. Para definição do risco, é definido a Maximium 

Permissible Risk Level (MPR) que é composta pelo risco de exposição por via oral e 

dermal, e em caso de compostos voláteis, será considerado também o cenário de 

inalação, sendo que o índice de Risco é o somatório das 3 vias de exposição. Se o 

houver RI total (Risk Index) > 1 é indicado níveis de risco. Vale ressaltar que para a via 

de exposição, são calculados para o ar ambiente as MATC (Concentração Tóxica 

Máxima Aceitável) no ar, e compara com a concentração analítica do ar. Se o RI > 1 e 

a concentração do ar ambiente for maior que a MATC, o risco é inaceitável. 

(VROM,2013). Os valores de MPR e MATC estão definidos no anexo da legislação, 

sendo definidos para os BTEX, arsênio e mercúrio. 

Em comparação com a CETESB, as autoridades holandesas já previam o risco 

por inalação em 2013, sendo que esta via de exposição nas ferramentas da CETESB 

foi adicionado somente em 2021, mostrando uma maior complexicidade da legislação 

holandesa em vigor a quase uma década. 

 Para cálculo do risco ao ecossistema são considerado alguns impactos ao 

ecossistema que uma contaminação poderá resultar, como impacto a biodiversidade, 

perturbação a ciclo biogeoquímicos naturais e acumulação em seres vivos como no 

caso da biomaginificação, que sua concentração aumenta conforme a cadeia trófica 

(VROM,2013). 

 Os valores de intervenção são baseados nos riscos aos humanos e ao 

ecossistema, em que o valor mais restritivo foi adotado. Geralmente, os valores de risco 

ao ecossistema são menores se comparados aos riscos aos humanos.  

 Já no caso da contaminação difusa é quando, em um raio de 100m, a 

contaminação do solo está aferida acontecendo amostra analíticas acima dos valores 

de referência, podendo ser tanto na Água subterrânea como no Solo. A Legislação 

holandesa prevê, em um dos tópicos, situações incontroláveis em alguns casos de 

contaminação exacerbada, como no caso de fase livre do produto na água subterrânea, 

solo. Na água subterrânea, vale salientar, considera uma situação crítica se o volume 

de água subterrânea for maior que 6.000 m³ (VROM,2013). 

  



 

1.19 Diferenças entre Valores de Intervenção 

1.19.1 Derivados de Petróleo 

Os derivados de petróleo, compostos pelo grupo BTEX e o parâmetro TPH, 

apresentaram diferentes ordem de grandeza significantes se avaliarmos as normas 

vigentes. Dos grupos dos BTEX, os valores de intervenção da EPA apresentaram-se 

significativamente maiores que os valores brasileiros. Por exemplo, no caso do 

benzeno, o VI é igual a 0,2 mg/kg para CETESB, e no EUA o benzeno tem valor igual 

a 51 mg/kg, aproximadamente 250 vezes maior que o valor paulista para cenário 

industrial.. No caso do etilbenzeno, essa comparação chega a até 500 vezes o valor 

definido no estado de São Paulo. Este maior conservadorismo da CETESB pode estar 

relacionado com o alto número de áreas contaminadas por derivados de petróleo (> 

70%) sendo considerado um problema constante no tema. Segundo a própria EPA em 

seu user guide – Regional Screening Levels cita potenciais problemas que possam vir 

a decorrer do uso direto dos valores da RSLs sem uma avaliação local ou vias de 

exposição não prevista, podendo ser visto com ressalvas este valor definido pela EPA. 

Para o segundo parâmetro selecionado ligado aos derivados de petróleo, o TPH 

(Total Petroleum Hydrocarbons) é um importante parâmetro que permite avaliar a 

contaminação de derivados de petróleo considerando todos seus compostos, não 

somente os BTEX, geralmente presente na gasolina. São separados em alifáticos e 

aromáticos, e em cadeia pequena, média e grande, variando conforme quantidade de 

carbono, abrangendo os Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) e os Compostos 

Orgânicos Semi Voláteis (SVOC).  

Nas legislações analisadas, somente a EPA definiu valores orientadores para 

as frações de TPH para o solo, água subterrânea e para o ar do solo. Avaliando aos 

dados, dos compostos alifáticos temos os valores mais restritivos nas faixas 

intermediarias, provavelmente associado aos combustíveis diesel e sua alta utilização 

nos Estados Unidos. Já dos compostos aromáticos a faixa com menor teor de carbono 

é a que apresenta valores mais restritivos para todas as matrizes ambientais, tal fato 

está diretamente relacionado com as características dos BTEX, que como dito no item 
6.1.1 estão presentes nas menores faixas dos compostos aromáticos. 

O TPH se mostrou um importante parâmetro a ser analisado para contaminação 

de diferentes espécies químicas de hidrocarboneto, todavia, não tem valores de 



 

referência estabelecidos na realidade brasileira, porém já está presente na planilha 

CETESB faixas do TPH para realização da avaliação de risco. Portanto, é esperado 

que em futuras atualizações dos valores orientadores da CETESB, sejam definidos os 

valores de intervenção com a parametrização adaptado a realidade brasileira.  

Vale ressaltar que as faixas do TPH adotados entre as legislações brasileiras e 

americana são diferentes, portanto, deverá ter um cuidado especial ao realizar a 

avaliação de risco a saúde humana com base na metodologia da CETESB, realizando 

a análise em laboratório direcionadas as faixas cadastradas. 

Em relação aos valores orientadores para o ar do solo, definidos pela EPA, que 

servem de parâmetro para a identificação de possíveis cenário de inalação de vapores 

em que os valores pra uso residencial são mais restritivos devido a seu diferente tempo 

de exposição em caso de cenário industrial. Deste, cabe destacar os potencialmente 

cancerígenos Benzeno e Etilbenzeno devido a seu risco cancerígeno, e seus valores 

de referência foram definidos para os cenários industrial (16 µg/m³ e 490 µg/m³) e 

residencial (3,6 µg/m³ e 110 µg/m³) respectivamente. 

 

1.19.2 Metais 

Para arsênio e mercúrio, observa-se que a realidade brasileira se distingue 

perante as demais. Primeiramente, o arsênio tem Valor de Intervenção adotado para 

o solo de 150 mg/kg (tanto para CETESB quanto Conama) considerados mais 

permissivos se compararmos aos valores orientadores da EPA (30 mg/kg) e a VROM 

(76 mg/kg) no cenário industrial, e no cenário residencial, os valores da EPA é igual a 

6,8 mg/kg, e se comparado aos valores da CETESB, são quase uma ordem de 

magnitude menores. Para a água subterrânea, é constatado os mesmos indícios de 

maior permissiva da legislação brasileira perante a EPA, sendo que o Valor de 

Intervenção da CETESB é aproximadamente 20 vezes maior que o valor estabelecido 

na RSL (0,52 µg/L).  

Para o mercúrio, o cenário se inverte, a legislação paulista apresenta valores 

consideravelmente mais restritivos para o solo que as demais legislações. Por 

exemplo, para o uso industrial a CETESB define o VI sendo 7 mg/kg, a Conama fixa 

em 70 mg/kg e a EPA igual a 46 mg/kg. Para a água subterrânea, pode-se observar 



 

uma consonância entre os valores orientadores, sendo o mais restritivo da VROM igual 

a 0,3 µg/L, com a EPA definido em 0,6 µg/L e, a nível nacional e paulista igual a 1 µg/L. 

Esta baixa variação dos níveis de mercúrio nos indica que por ser um metal com 

reconhecido danos à saúde e ao ecossistema, os valores orientadores estão na 

mesma ordem de grandeza. 

Em relação a evolução histórica dos metais, os atuais valores vigentes na 

legislação foram definidos desde a primeira publicação dos VOR pela CETESB, sendo 

adotados posteriormente na resolução Conama n° 420/2009 para solo e água 

subterrânea.  

Para o ar do solo, foram encontrados valores de intervenção para o arsênio e mercúrio, 

separados por cenários residencial e industrial. Estes valores não foram alvo de análise 

comparativa por não termos VOR fixados nas outras normativas 

1.19.3 Ânions 

Em relação aos ânions estudados (Cloreto, Fluoreto, Sulfato) não há tanto 

valores de referência definidos como as SQIs discutidas acima, sendo que para o solo 

temos VI definido somente pela EPA, e tais contaminantes podem alterar a qualidade 

do solo, e por consequência, impactar a água subterrânea, sendo um importante ponto 

de atenção nas normativas brasileiras. 

Já no que tange a água subterrânea, temos a definição destes parâmetros 

inicialmente pela Resolução Conama n° 396/2008 e reproduzidas na normativa mais 

recente, a Resolução GM/MS 888 de 2021, sem haver a alteração nos valores.  

A diferença observada frente as normativas estrangeiras estão relacionadas ao 

Fluoreto, fixado pela EPA igual a 800 µg/L, sendo que na legislação brasileira este 

valor é igual a 1.500 µg/L. Este valor mais restrito do fluoreto na água subterrânea 

pode haver relação com a classificação do composto pela ATSDR (agency for toxic 

substances and Disease Registry) como potencial risco a saúde humana. 

Para o ar do solo, também estão definidos valores de fluoreto, sendo que para 

cenário residencial é igual a 14 µg/m³ e industrial 57 µg/m³, indicando um potencial 

risco de exposição por meio do particionamento para fase vapor do fluoreto. Vale 

salientar que o composto é o único ânion dos 3 analisados que estão presentes na 

planilha de avaliação de risco. Portanto, é interessante iniciar-se os estudos para 



 

definição desses padrões nos solos e realizar uma revisão dos valores para água 

subterrânea, que permanecem os mesmo desde 2008. 

 
1.20 Estudo de Caso  

1.20.1 Caracterização do Estudo de caso 

Buscando avaliar possíveis reflexões para um estudo de caso real, foi analisado 

o estudo de investigação detalhada e avaliação de risco e plano de intervenção nos 

cemitérios públicos de Guarujá, em que ocorre a contaminação devido às más 

condições de retenção e estrutura dos cemitérios e particularidades hidrogeológicas 

da área, sendo observado a contaminação ambiental por necrochorume. 

(Regea,2022). 

Os três cemitérios estão localizados no munícipio de Guarujá, inseridos no 

contexto de áreas costeiras, se localizam próximas a cota do nível do mar e com os 

níveis de água nos poços de monitoramento considerados rasos, com pouca extensão 

da camada não saturada do solo, que serve como filtro natural para os aquíferos da 

área. (Regea,2022) 

Para embasamento dos resultados obtidos, é importante saber a avaliação das 

condições geológicas e hidrogeológicas da área, que influenciaram o comportamento 

do contaminante no solo e na água subterrânea. No cemitério da Paz, foi observado 

camadas de aterro, depósito fluvial e marinhos, sendo que nas camadas de aterro e 

depósito fluvial tem maior condutividade hidráulica devido a presença das areias no 

perfil, material que permite maior movimentação dos contaminantes no meio se 

comparados a argila e conta com um nível d’água (NA) raso (profundidade máxima de 

1,46 m) e em épocas chuvosas será aflorante com sentido da água subterrânea para 

nordeste (NE) (Regea,2022). Já no cemitério da Saudade, observa-se camadas de 

aterro, depósito fluvial e solo de alteração de rocha, sendo observados camadas 

arenosas intercaladas com camadas de argila, sendo que na análise granulométrica 

foi considerado um solo arenoso variando de areia fina a grossa, e estas diferenças 

granulométricas influenciam na dispersão dos contaminantes. A área conta com um 

aquífero raso, com profundidade máxima em 2,46 m, considerado raso com fluxo da 

água subterrânea na direção Sul. (Regea,2022). No caso do cemitério da Consolação,  

há a faixa de aterro, depósito aluvial e depósito marinho, e o perfil de solo apresenta 

faixas das areias e argila nas porções mais profundas derivadas dos depósitos 



 

marinhos, a área tem um nível de água raso, em épocas de cheia aflorante, com pouco 

solo não saturado. O fluxo de água subterrânea se divide em duas porções, sendo na 

porção Nordeste segue a direção Nordeste, e na porção sul segue a direção sudoeste. 

(Regea,2022). Nas Ilustração 28, Ilustração 29 e Ilustração 30 são apresentadas as 

áreas. 

Ilustração 28 - Localização do Cemitério Jardim da Paz 

 

Fonte: Regea,2022.  



 

Ilustração 29 - Localização do Cemitério da Saudade 

 

Fonte: Regea,2022.  

 



 

Ilustração 30 - Localização do Cemitério da Consolação 

 
Fonte: Regea,2022.  

Considerando as informações presentes na caracterização da área, a natureza 

do contaminante, foram elaborados o plano de investigação sob responsabilidade da 

REGEA Geologia, Engenharia e Estudos Ambientais em que é apresentado o escopo 

de investigação nos cemitérios públicos do Guarujá: 



 

Tabela 6 - Plano Final de Investigação Detalhada 

 
Fonte: Regea, 2022 

Com o entendimento da área, suas características hidrogeológicas e as SQIs 

analisadas no estudo foi feito uma análise crítica dos resultados e das metodologias 

utilizadas no estudo com base nos apontamentos levantados ao longo da elaboração 

deste documento, podendo assim realizar uma análise comparativa com um estudo de 

caso real. 

1.20.2 Interpretação dos resultados 

Nestes tópicos, buscou-se focar nas conclusões e resultados obtidos na etapa 

de investigação nos cemitérios públicos, avaliando a aplicação de diferentes valores 



 

orientadores de referência em relação aos valores utilizados no trabalho. Vale salientar 

que os âniones fluoreto, analisado neste estudo, não está incluso no escopo de 

trabalho do estudo de caso. 

Em relação aos contaminantes selecionados derivando do estudo de caso, 

foram analisados os ânions Cloreto e Sulfato no tópico de discussão. Para o solo e a 

água subterrânea, observou a ausência dos VOR nas legislações holandesas e 

americana, não tendo um valor de referência a ser validado com os valores definidos 

na legislação brasileira. A ausência destes valores é sensível, pois na decomposição 

do necrochorume é liberado alta carga de ânions devido a atividade de 

microrganismos, e se não há um valor de referência, não é possível distinguir um 

cenário natural de um cenário com aporte de contaminantes. Vale salientar que os 

ânions estudados têm seus valores definidos segundo a Portaria GM/MS n° 888/2021.  

No cemitério da Paz foram identificados 3 pontos com valores analíticos acima 

dos valores de referência (250 mg/L) na água subterrânea (PM-03CP,PMN-03CP e 

PMN-05CP) e para o sulfato não houveram detecções acima do valor de referência. 

No cemitério da Saudade foram detectados apenas uma concentração pontual 

de Sulfato (PM-01CS) igual a 1600 mg/L, e fazendo a conversão de unidades, tem-se 

uma concentração igual a 1.600.000 µg/L, aproximadamente 6 vezes ao valor de 

referência, porém como foi uma concentração pontual e não observada a extensão no 

site, não se pode afirmar que a área é contaminada por sulfato. Não foram detectados 

concentração de cloretos. 

Já no cemitério da Consolação foram observados apenas uma presença pontual 

de Cloretos (PMN-107CC) igual a 1.027.200 µg/L, aproximadamente 4x ao valor de 

referência. Não foram detectados na água subterrânea valores de sulfato acima do 

Valor de referência. 

Considerando os resultados dos estudos e as SQIs analisadas, verifica-se que 

o principal contaminante que poderá resultar em riscos não carcinogênicos se situa 

nos parâmetros biológicos, devido a presença de bactérias que fazem parte da 

decomposição do corpo humano. No estudo, foram analisados as bactérias Coliformes 

Totais, Coliformes Termotolerantes, Bactérias Heterotróficas e Clostridium Perfringers. 

Destas, somente as 2 primeiras valores estabelecidos segundo a Portaria n° 888/2021 

e na resolução Conama n° 396/2008, sendo estabelecido a ausência das bactérias em 



 

um determinado volume. Já as bactérias Heterotróficas e a Clostridium Perfringers não 

estão presentes nas normativas relacionadas a solo e a água subterrânea, sendo um 

ponto de melhoria na legislação.   

A carga bacteriológica na água subterrânea e nos solos poderão ocasionar 

riscos gastrointestinais, como vômitos, cólicas e diarreia (Regea,2022) em um cenário 

de exposição por meio do solo (via contato dérmico) e consumo da água subterrânea, 

sendo aplicados como medidas de intervenção o não consumo de água subterrânea 

e remodelagem das estruturas de sepultamento do cemitério, a fim de cessar o aporte 

de contaminante na área. 

Um ponto importante observado no estudo de caso foi a não utilização da 

metodologia CETESB para cálculo da avaliação de risco, isso se deu devido ao fato 

das substâncias químicas analisadas no estudo não estarem cadastradas na planilha, 

isto é considerado um gap(lacuna) que poderiam padronizar os estudos ambientais 

relacionados a tais contaminantes. No estudo de caso, foi utilizado outra metodologia, 

porém esta não foi nomeada ou indicado qual método utilizado.  

1.20.3 Modelo Conceitual da Área (MCA) 

Para a representação gráfica, foram elaborados os Modelo Conceitual para cada 

um dos três cemitérios estudados em que nos trazem de forma resumida todas as 

informações ambientais da área.  

Alguns pontos de atenção podem ser observados em comum aos três 

cemitérios, como a contaminação local não ser somente pelo necrochorume expelido 

durante o processo de decomposição, mas como o aporte de esgoto doméstico 

externo contribui para os níveis de poluição observados. Outro ponto relevante é que 

em todos os casos a área fonte são consideradas as sepulturas e columbários, sendo 

que fora proposto um plano de intervenção justamente para redesignar a disposição 

das sepulturas e columbários acima do solo e com a captação do necrochorume 

percolado, e isto irá resultar na cessão do aporte de necrochorume no solo. 

Nas Ilustrações 31 é apresentada o Bloco Diagrama MCA para o cemitério 

Jardim da Paz. Já para o cemitério da Saudade é apresentado o MCA na ilustração 

32, e por último, a ilustração 33 apresenta o MCA para o cemitério da Consolação. 

  



 

Ilustração 31 - Modelo Conceitual da Área - Jardim da Paz 

 
Fonte: Regea,2022. 

Ilustração 32 - Modelo Conceitual da Área - Cemitério da Saudade 

 
Fonte: Regea,2022. 

Ilustração 33 - Modelo Conceitual da Área - Cemitério da Consolação 

 
Fonte: Regea,2022.  



 

Conclusão 

Com o objetivo de avaliar a qualidade das normas brasileiras no que tange ao 

GAC, pode-se avaliar a complexidade da legislação brasileira, buscando avaliar desde 

o evento contaminante, como um vazamento, até as etapa de avaliação de riscos e 

metas de remediação. 

Com a análise comparativa pode-se citar uma consonância com a legislação 

brasileira se comparadas entre esferas estaduais e federais, bem como valores 

orientadores comparação dos Valores de Intervenção nos permite verificar as 

diferenças entre os valores estabelecidos. Esta comparações se estenderam as 

normativas americana e holandesa. 

Em relação aos valores de intervenção, observou-se que para os derivados de 

petróleo, a USEPA tem os valores orientadores mais permissivos, chegando a 

centenas de vezes maior se comparados com os definidos na legislação brasileira no 

caso dos derivados de petróleo. Essa discrepância pode estar relacionada com o alto 

número de áreas contaminadas devido a derivados de petróleo e os riscos potenciais 

derivado destas atividades.  

Em relação aos metais, foi observado um caráter mais permissivo da CETESB 

frente aos valores definidos pela USEPA e pela VROM, indicando uma maior atenção 

a este grupo de contaminantes, visto que não houve atualização nos valores de 

intervenção e há indícios de riscos potenciais difusos, como no caso do Arsênio. Já 

para os ânions, foi constatado baixas informações oficiais relacionadas, não sendo 

definidos pela EPA e VROM, além de somente o fluoreto estar cadastrado na planilha 

de avaliação de risco da CETESB. 

Os potenciais riscos do contaminantes foram condizentes com os valores mais 

restritivos dos valores de risco a saúde humana. Os BTEX, importante composto 

presente na gasolina por exemplo tem os valores definidos na legislação. Já os TPH 

(Total Petroleum Hydrocarbons) que considera todos os compostos derivados de 

petróleo não tem valor orientador definido em cenário brasileiro, apesar de estar 

presente na planilha de risco da CETESB, isso sugere que um importante passo é a 

definição dos valores orientadores para as frações definidas de TPH. 

Em síntese, considera-se que a legislação brasileira tem pontos de melhorias a 

serem alvo de atualização e balizamento com as normas estrangeiras, considerando 

o cenário brasileiro. Todavia, em outros pontos observa-se uma riqueza de detalhe, 

especialmente na CETESB, com a publicação de normativas como a DD 038/2017 e 



 

a constante atualização dos valores de referência, servindo de exemplo aos estados 

menos desenvolvidos nesta esfera técnica do GAC. 
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