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A 
avaliação de risco está 
amplamente reconhe-
cida como uma fer-
ramenta efetiva e es-
sencial para embasar 
as decisões de geren-

ciamento de áreas contaminadas no 
Brasil, e, em São Paulo, vem sen-

do conduzida conforme as diretrizes 
estabelecidas pelas disposições da 
Lei Estadual nº 13.577/09 e do De-
creto nº 59.263/13, que a regulamen-
ta, bem como pelas disciplinas esta-
belecidas pela decisão da diretoria 
da Agência Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb) – DD 038/2017/C.

De acordo com as normas supra-
citadas, a investigação e a avaliação 
adequada de áreas potencialmente 
contaminadas têm como objetivo a 
caracterização representativa dos 
riscos à saúde humana e ecológi-
cos. O que se pretende com a avalia-
ção de risco é minimizar a ocorrên-
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cia de efeitos danosos à saúde hu-
mana e ao ecossistema, tendo como 
base o gerenciamento e a comuni-
cação do risco à comunidade por-
ventura exposta.

Isso se dá por meio de um pro-
cesso sistemático, composto de vá-
rias etapas, nas quais são indicadas 
a natureza e magnitude dos efeitos 
potenciais e reais das substâncias 
químicas sobre a saúde e/ou meio 
ambiente. Ou seja, não se trata de 
uma fórmula ou um número, mas, 
sim, um delineamento analítico, que 
se define as incertezas e as particu-
laridades de cada caso. 

Ou seja, o papel da avaliação de 
risco no gerenciamento de áreas 
contaminadas é amparar as deci-
sões da remediação, desde a sele-
ção de técnicas até o estabelecimen-
to de metas de remediação, visando 
mitigar, reduzir ou eliminar os riscos. 
Portanto, os objetivos da remediação 
devem estar diretamente relaciona-
dos ao resultado dos riscos que ex-
cedem os limites aceitáveis.

A Agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos (Environmental 
Protection Agency, EPA ou às vezes, 
USEPA em inglês), estabelece uma 
política utilizando como referência 
o risco do câncer cumulativo (10-4). 
Isso significa dizer que a contamina-
ção de um solo que estiver associa-
da a um risco carcinogênico cumu-
lativo superior a 10-2 não poderá ser 
remediada com controle de exposi-
ção, e sim, pela remoção e/ou tra-
tamento desse solo. 

Entretanto, isso não quer dizer 
que, ao serem atingidas as metas 
de remediação, o caso está encerra-
do. Muitos ainda interpretam a eta-
pa de monitoramento para encerra-
mento como algo desconexo da re-
mediação, e não é. O monitoramen-

to é parte extremamente importan-
te da remediação, e pode inclusive 
nos indicar um rebounding (um re-
bote), o surgimento de concentra-
ções superiores às anteriores que 
fizeram o sistema de remediação 
ser desligado. 

Cumprindo sua relevante função, o 
monitoramento indica, nestes casos, 
que o sistema deve voltar a operar. 

Esse contexto segue ao encontro 
com a teoria de alguns juristas, de 
que, a remediação praticada no Es-
tado de São Paulo não visa a reme-
diação integral dos danos ambien-
tais decorrentes das atividades in-
dustriais desenvolvidas em uma 
área. No viés jurídico, há o entendi-
mento de que o objetivo técnico não 
é a remediação da área, somente 
assegurar que os contaminantes 
existentes não entrem em contato 
com receptores, e, portanto, pre-

servar a saúde das pessoas.
Nesse sentido, cabe-nos esclare-

cer que, os padrões legais utilizados 
como referência no cálculo do risco, 
são os padrões de potabilidade es-
tabelecidos pela Portaria do Minis-
tério da Saúde. Deste modo, o caso 
somente estará encerrado quando a 
qualidade da água subterrânea es-
tiver potável. 

Portanto, tanto a Lei Paulista, seu 
Decreto e a DD-038, versam no sen-
tido de impor ao poluidor e seus su-
cessores a remediação da área em 
níveis tais que permitam o consumo 
dessa água. ■
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