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RESUMO
Atualmente as áreas contaminadas no Brasil, representam um risco para a saúde da população, visto que o uso de
substâncias químicas no passado era feito de forma indiscriminada e não havia um controle por órgãos governamentais.
Mesmo assim,  o  surgimento  de  áreas  contaminadas continua  aumentando no país.  A presente  pesquisa  teve  por
objetivo classificar as substâncias químicas apresentadas no anexo II da resolução nº 420/2009 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA), adaptando classificações já utilizadas em outros países. Os resultados mostraram que
em sua maioria, as substâncias possuem alta e extrema periculosidade. Portanto, a identificação de atividades que
utilizem desses compostos deve ser acompanhada por órgãos fiscalizadores para se evitar o surgimento de novas áreas
contaminadas.

PALAVRAS-CHAVE: áreas contaminadas, substâncias químicas, legislação ambiental

1 INTRODUÇÃO

Atualmente  no  Brasil  com  a  expansão  da  urbanização  em  vários  estados,  as  áreas
contaminadas  estão  aumentando,  principalmente  às  relacionadas  com  o  armazenamento  de
resíduos  sólidos  orgânicos,  inorgânicos  e  combustíveis  líquidos.  Sendo  assim,  estes  locais
constituem-se  em  problemas  para  administradores,  profissionais  e  pesquisadores  ligados  às
questões ambientais e a gestão das questões interligadas da sociedade e da natureza. 

As áreas quando contaminadas representam um risco silencioso na vida das pessoas. Em
muitos desses locais podem ter ocorrido fatores pretéritos que contaminaram o solo e a reocupação
deles por novas atividades se tornaram um problema socioambiental para as autoridades, empresas
e moradores do entorno.

Uma área  contaminada  pode  ser  definida  como  uma  área,  local  ou  terreno  onde  existe
comprovadamente poluição ou contaminação, causada pela introdução de quaisquer substâncias ou
resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de
forma planejada, acidental ou até mesmo natural (CETESB, 2001).

O  Gerenciamento  de  Áreas  Contaminadas  (GAC)  visa  mitigar  impactos  ambientais,
possibilitando a contínua ocupação e reocupação de áreas contaminadas, por meio da minimização
e controle dos riscos. Contudo,  ele configura ainda um dos maiores desafios ambientais para os
órgãos  reguladores,  empreendedores,  acadêmicos,  profissionais  e  sociedade  mundial.
Considerando a expansão urbana, áreas contaminadas vêm sendo utilizadas ou podem ter uma
ocupação futura em todas as regiões do planeta. O uso destas áreas potencialmente contaminadas
e a eventual exposição do homem aos contaminantes presentes pode conferir um potencial de risco
à saúde humana (MORAES, et al., 2014).

Esse risco origina-se nas substâncias tóxicas presentes em áreas contaminadas que podem
entrar em contato direto com a pele, serem ingeridas ou serem inaladas. Gases nocivos podem ser
liberados de terrenos contaminados; as substâncias tóxicas podem ser transferidas para as águas
subterrâneas, atingir aquíferos essenciais para a população humana. Elas podem também alterar
negativamente o crescimento de plantas, chegando até a eliminar espécies (SILVA, et al., 2012).
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No  Brasil  por  muitos  anos  as  políticas  públicas  abordavam  lateralmente  a  questão  de
contaminação de solo e águas subterrâneas. Somente no ano de 2000 com a resolução nº 273 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), é que o país passou a ter uma legislação própria
para esse tipo de contaminação. No ano de 2009 surgiu uma legislação específica no assunto, a
resolução nº 420. Essa resolução dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo
quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental
de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas (ARAÚJO, et
al., 2016).

A tendência mundial sugere a adoção de listas orientadoras com valores de referência de
qualidade, de alerta e de intervenção como uma primeira etapa no diagnóstico de áreas suspeitas de
contaminação,  remetendo  à  avaliação  de  risco,  caso  a  caso,  para  as  áreas  comprovadamente
contaminadas (BOSCOV, 2008).

Neste  contexto,  foi  realizada  a  presente  pesquisa  que  teve  como  objetivo  analisar  na
resolução  nº  420/2009  do  CONAMA  o  anexo  II  com  os  valores  orientadores  de  substâncias
químicas, para solos e águas subterrâneas, propondo a adoção de uma classificação quanto ao
perigo que eles representam à saúde pública. Essa classificação é um ponto inicial para facilitar o
gerenciamento de áreas contaminadas pelos órgãos públicos e o acompanhamento da temática
pelos vários segmentos da sociedade. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Primeiramente  buscou-se  na  literatura  o  conceito  de  perigo  relacionado  com substâncias
químicas, e também como elas são classificadas devido a sua periculosidade. Após esta etapa,
foram escolhidas e adaptadas classificações que hierarquizassem da melhor forma as substâncias
químicas contidas no anexo II da resolução nº 420/2009 do CONAMA, objeto do estudo.

O perigo é definido como o potencial inerente de uma substância ou grupo de substâncias
químicas de prejudicar os seres humanos e/ou o meio ambiente. Este potencial também é referido
como a toxicidade da substância.  O perigo depende inteiramente das propriedades químicas da
substância (SEPA, 2002).

Uma área contaminada, normalmente, possui uma mistura de compostos químicos, porém as
medidas  dessas  interações  são  geralmente  desconhecidas.  Na  avaliação  de  uma  área  dessa
baseia-se nas propriedades químicas das substâncias presentes, cada uma é tratada como uma
entidade separada. Isso geralmente significa que um terreno contaminado com múltiplas substâncias
será classificado como representando um perigo maior do que um terreno contendo apenas um tipo
de contaminante (SEPA, 2002). 

Uma  das  classificações  adotada  nesta  pesquisa  foi  a  mesma  utilizada  pela  Swedish
Environmental Protection Agency (SEPA, 2002), no qual se baseia em outro órgão sueco o Swedish
Chemicals Agency (KemI) que classifica os contaminantes individualmente, portanto, pode ser mais
difícil  a aplicação da classificação em locais onde ocorra uma contaminação por vários tipos de
contaminantes. 

O Regulamento da KemI sobre Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos abrangem
mais  de  2200  substâncias,  descrevem como os  produtos  químicos  podem ser  classificados  de
acordo  com  suas  propriedades  perigosas  em  relação  aos  efeitos  nocivos  a  saúde  humana  e
ambiental. O procedimento KemI de classificação atribui a cada substância uma ou várias "classes
de perigo" com a descrição da natureza do risco para a saúde ou para o meio ambiente. A avaliação
do perigo ambiental  é  subdividida em ambientes aquáticos e em todos os outros ambientes.  A
avaliação dos riscos aquáticos baseia-se em informações sobre toxicidade aguda, persistência no
ambiente e potencial de bioacumulação (SEPA, 2002).
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Para o risco a saúde humana são considerados fatores como as propriedades de causar
infertilidade,  alteração  genética  e  a  carcinogenicidade  das  substâncias.  Para  o  ambiente  são
considerados o potencial de bioacumulação, degradabilidade, toxicidade a organismos aquáticos e
nocividade a camada de ozônio (KEMI, 1998). A Organização das Nações Unidas (ONU) possui o
The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) que seria um
Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Esse
sistema  padronizou  as  definições  dos  perigos  de  substâncias  químicas,  criou  processos  de
classificação  e  de  comunicação  das  informações  de  perigo  em rótulos  e  fichas  de  informação
(ABIQUIM, 2005). A figura 1 apresenta os pictogramas de perigos físicos e perigos a saúde e ao
meio ambiente utilizado pelo sistema GHS.

Figura 1: Pictogramas e classes de perigo do GHS
Fonte: (ECHA, 2017)

A classificação de áreas contaminadas da SEPA  (2002) possui quatro grupos, sendo eles:
ligeiramente perigoso – quando a substância é moderadamente prejudicial à saúde; moderadamente
perigoso – quando a substância é prejudicial para a saúde (que pode causar danos irreversíveis a
saúde) e/ou irritante e/ou nocivo para o ambiente sem símbolo (pictograma);  altamente perigoso –
quando a substância é  tóxica e/ou corrosiva e/ou nociva para o meio ambiente e  extremamente
perigoso  – quando a substância é  altamente tóxica que são compostos cuja a venda comercial é
proibida ou estão sendo eliminados progressivamente do mercado.

Nesta pesquisa optou-se por utilizar cores para diferenciar os diferentes grupos. Assim o para
o grupo ligeiramente perigoso foi adotada a cor amarela; moderadamente perigoso a cor laranja;
altamente perigoso a cor vermelho e extremamente perigoso com a cor vermelho-escuro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  resultados  obtidos  com  a  aplicação  e  adaptação  da  classificação  da  Swedish
Environmental  Protection  Agency (SEPA,  2002)  encontram-se  demonstradas  no  quadro  1,  que
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apresenta a  avaliação do perigo das substâncias químicas presentes no anexo II  da resolução
420/2009 (CONAMA, 2009). 

A SEPA (2002) alerta que a classificação da KemI considera apenas as substâncias químicas
individuais  puras  e,  portanto,  podem  ser  difíceis  de  aplicar  em  locais  contaminados  onde  a
contaminação por várias substâncias é mais provável.

Quadro 1: Classificação das substâncias químicas

Substâncias
CAS nº

Solo (mg.kg-1 de peso seco) (1)

Água 
Subterrânea 
(µg.L-1)

Referência
de

qualidade Prevenção

Investigação

Investigação
Agrícola
APMax

Residencial Industrial

Inorgânicos
Alumínio 7429-90-5 E - - - - 3.500**

Antimônio 7440-36-0 E 2 5 10 25 5*
Arsênio 7440-38-2 E 15 35 55 150 10*
Bário 7440-39-3 E 150 300 500 750 700*
Boro 7440-42-8 E - - - - 500

Cádmio 7440-48-4 E 1,3 3 8 20 5*
Chumbo 7440-43-9 E 72 180 300 900 10*
Cobalto 7439-92-1 E 25 35 65 90 70
Cobre 7440-50-8 E 60 200 400 600 2.000*
Cromo 7440-47-3 E 75 150 300 400 50*
Ferro 7439-89-6 E - - - - 2.450**

Manganês 7439-96-5 E - - - - 400**
Mercúrio 7439-97-6 E 0,5 12 36 70 1*

Molibdênio 7439-98-7 E 30 50 100 120 70
Níquel 7440-02-0 E 30 70 100 130 20

Nitrato (como N) 797-55-08 E - - - - 10.000*
Prata 7440-22-4 E 2 25 50 100 50

Selênio 7782-49-2 E 5 - - - 10*
Vanádio 7440-62-2 E - - - 1000 -

Zinco 7440-66-6 E 300 450 1.000 2.000 1.050**

Hidrocarbonetos aromáticos voláteis
Benzeno 71-43-2 na 0,03 0,06 0,08 0,15 5*
Estireno 100-42-5 na 0,2 15 35 80 20*

Etilbenzeno 100-41-4 na 6,2 35 40 95 300**
Tolueno 108-88-3 na 0,14 30 30 75 700**

Xilenos 1330-20-7 na 0,13 25 30 70 500**

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
Antraceno 07/12/20 na 0,039 - - - -

Benzo(a)antraceno 56-55-3 na 0,025 20 65 1,75
Benzo(k)fluoranteno 207-06-9 na 0,38 - - - -

Benzo(g,h,i) perileno 191-24-2 na 0,57 - - - -

Benzo(a)pireno 50-32-8 na 0,052 0,4 1,5 3,5 0,7*
Criseno 218-01-9 na 8,1 - - - -
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Substâncias
CAS nº

Solo (mg.kg-1 de peso seco) (1)
Água 
Subterrânea 
(µg.L-1)

Referência
de

qualidade Prevenção

Investigação

Investigação
Agrícola
APMax

Residencial Industrial

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 na 0,08 0,15 0,6 1,3 0,18

Fenantreno 85-01-8 na 3,3 15 40 95 140

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 193-39-5 na 0,031 2 25 130 0,17

Naftaleno 91-20-3 na 0,12 30 60 90 140
Benzenos clorados

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 na 0,41 40 45 120 700**

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 na 0,73 150 200 400 1000
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 na 0,39 - - - -
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 na 0,39 50 70 150 300

1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 na 0,01 5 15 35 (a)*

1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 na 0,011 7 20 40 (a)*

1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 na 0,5 - - - (a)*

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 na 0,16 - - - -

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 na 0,01 - - - -

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 na 0,01 - - - -

Hexaclorobenzeno 118-74-1 na 0,003(3) 0,005 0,1 1 1*
Etanos clorados

1,1-Dicloroetano 75-34-2 na - 8,5 20 25 280
1,2-Dicloroetano 107-06-2 na 0,075 0,15 0,25 0,50 10*

1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 na - 11 11 25 280
Etenos clorados

Cloreto de vinila 75-01-4 na 0,003 0,005 0,003 0,008 5*
1,1-Dicloroeteno 75-35-4 na - 5 3 8 30*

1,2-Dicloroeteno - cis 156-59-2 na - 1,5 2,5 4 (b)

1,2-Dicloroeteno - trans 156-60-5 na - 4 8 11 (b)

Tricloroeteno - TCE 79-01-6 na 0,0078 7 7 22 70*

Tetracloroeteno - PCE 127-18-4 na 0,054 4 5 13 40*

Metanos clorados
Cloreto de Metileno 75-09-2 na 0,018 4,5 15 20*

Clorofórmio 67-66-3 na 1,75 3,5 5 8,5 200

Tetracloreto de carbono 56-23-5 na 0,17 0,5 0,7 1,3 2*

Fenóis clorados
2-Clorofenol (o) 95-57-8 na 0,055 0,5 1,5 2 10,5
2,4-Diclorofenol 120-83-2 na 0,031 1,5 4 6 10,5
3,4-Diclorofenol 95-77-2 na 0,051 1 3 6 10,5

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 na 0,11 - - - 10,5
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 na 1,5 3 10 20 200*

2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 na 0,092 7 25 50 10,5
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Substâncias
CAS nº

Solo (mg.kg-1 de peso seco) (1)
Água 
Subterrânea 
(µg.L-1)

Referência
de

qualidade Prevenção

Investigação

Investigação
Agrícola
APMax

Residencial Industrial

2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 na 0,011 1 3,5 7,5 10,5

Pentaclorofenol (PCP) 58-90-2 na 0,16 0,35 1,3 3 9*

Fenóis não clorados
Cresóis - na 0,16 6 14 19 175
Fenol 108-95-2 na 0,20 5 10 15 140

Ésteres ftálicos

Dietilexil ftalato (OEHP) 117-81-7 na 0,6 1,2 4 10 8

Dimetil ftalato 131-11-3 na 0,25 0,5 1,6 3 14
Di-n-butil ftalato 84-74-2 na 0,7 - - - -

Pesticidas organoclorados
Aldrin 309-00-2 na 0,015 0,003 0,01 0,03 (d)*

Dieldrin 60-57-1 na 0,043 0,2 0,6 1,3 (d)*
Endrin 72-20-8 na 0,001 0,4 1,5 2,5 0,6*
DDT 50-29-3 na 0,010 0,55 2 5 (c)*
DDD 72-54-8 na 0,013 0,8 3 7 (c)*
DDE 72-55-9 na 0,021 0,3 1 3 (c)*

HCH beta 319-85-7 na 0,011 0,03 0,1 5 0,07

HCH - gama (Lindano) 58-89-9 na 0,001 0,02 0,07 1,5 2*

PCBs (Bifenilas policloradas)

TOTAL - na 0,0003 (3) 0,01 0,03 0,12 3,5
(1) - Para comparação com valores orientadores, utilizar as recomendações dos métodos 3050b (exceto para o elemento
(mercúrio) ou 3051 da USEPA-SW-846 ou outro procedimento equivalente, para digestão ácida de amostras de solos na
determinação das substâncias inorgânicas por técnicas espectrométricas.
CAS nº - Chemical Abstracts Service uma divisão da Chemical American Society
APMax = Área de Proteção Máxima
E - a ser definido pelo Estado.
na - não se aplica para substâncias orgânicas.
(a) somatória para triclorobenzenos = 20 µg.L-1.
(b) somatória para 1,2 dicloroetenos; = 50 µg.L-1.
(c) somatória para DDT-DDD-DDE = 2 µg.L-1.
(d) somatória para Aldrin e Dieldrin = 0,03 µg.L-1.
*Padrões de potabilidade de substâncias químicas que representam risco à saúde definidos na Portaria no 518/2004 do
Ministério da Saúde (Tabela 3).
**Valores calculados com base em risco à saúde humana, de acordo com o escopo desta Resolução. Diferem dos
padrões de aceitação para consumo humano definidos na Portaria no 518/2004 do Ministério da Saúde (Tabela 5) e dos
valores máximos permitidos para consumo humano definidos no Anexo I da Resolução CONAMA no 396/2008.

As substâncias sem marcações antimônio, bário, boro, molibdênio, nitrato (como N), prata,
selênio  não  constam  na  tabela  de  classificação  da  SEPA  (2002).  Algumas  variações  desses
compostos podem ser classificados como  carcinogênicas para o ser humano, caso do trióxido de
antimônio e trióxido de molibdênio (IARC, 2017).

De maneira geral, a classificação se mostrou adequada aos valores já presentes na lista. As
substâncias  de  alto  e  extremo  risco  possuem,  geralmente,  números  de  tolerâncias  baixos  em
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relação às substâncias de menor grau de perigo. Um exemplo é o grau de ferro e mercúrio tolerável
em água subterrânea, sendo 2450 µg.L-1 e 1 µg.L-1, respectivamente.

A classificação do cromo necessitou de um ajuste por conta das características químicas da
substância.  O  cromo  ocorre  normalmente  na  forma  de  íons  inorgânicos.  Os  seus  estados  de
oxidação comuns são +3 e +6 conhecidos como trivalente (III) e hexavalente (VI). Sendo o trivalente
menos tóxico que o hexavalente que possui classificação 1 no IARC (2017). O cromo é largamente
usado  para  eletrodeposição,  proteção  contra  corrosão  e  curtimento  de  couro  (BAIRD e CANN,
2011).  Como a tabela da resolução não distingui  os tipos de cromo, foi  realizada a opção pela
classificação do cromo hexavalente.

Alguns dos compostos classificados como extremo perigo estão classificados no programa
internacional de segurança química da World Health Organization - Organização Mundial da Saúde
(WHO, 2010a) e merecem destaque:

Arsênio -  o arsênio não é considerado metal; ele é um metalóide, suas propriedades são
intermediárias entre as dos metais e a dos não metais. Mesmo que o uso antropogênico de arsênio
possa  resultar  em contaminação  da  água,  como em casos  de  mineração,  fundição  de  metais,
queima  de  combustíveis  fósseis,  produção  e  uso  de  agrotóxicos  agrícolas  e  no  tratamento  de
conservação de madeira  (WHO, 2010b), os maiores problemas ocorrem com a contaminação por
processos naturais (BAIRD e CANN, 2011).

Benzeno - um hidrocarboneto estável e líquido volátil é um constituinte minoritário da gasolina
e foi comumente utilizado como solvente em muitos produtos orgânicos, incluindo tintas de pinturas
e de impressão (BAIRD e CANN, 2011). A exposição humana ao benzeno tem sido associada a uma
série de efeitos agudos e de longo prazo sobre a saúde e doenças. Intervenções para reduzir a
exposição  da  população,  inclui  a  promoção  do  uso  de  solventes  alternativos  em  processos
industriais, o desenvolvimento e a implementação de políticas e legislações para remover o benzeno
de  produtos  de consumo,  o  desencorajando do uso  doméstico  de produtos  contendo  benzeno,
orientações para a população parar de fumar (WHO, 2010a). 

Cádmio - a maioria do cádmio é produzida como subproduto da fusão de zinco, uma vez que
a  maioria  dos  dois  metais  normalmente  ocorrem  juntos  na  natureza.  Algumas  contaminações
ambientais pelo cádmio frequentemente são verificadas nas áreas vizinhas a fundições de zinco,
chumbo e  cobre.  A disposição por  incineração de resíduos de materiais  que contêm cádmio  é
também uma fonte desse material no ambiente. Um importante uso do cádmio é como um eletrodo
em baterias  recarregáveis  de  nicad  (níquel-cádmio),  cada  bateria  de  nicad  contém cerca  de  5
gramas de cádmio, muito do qual é volatizado e liberado no ambiente, se as baterias usadas são
incineradas  em  depósitos  de  lixo  (BAIRD  e  CANN,  2011).  A  exposição  humana  ocorre
principalmente  pelo  consumo de  alimentos  contaminados,  inalação  ativa  e  passiva  do  fumo do
tabaco e inalação por trabalhadores da indústria de metais não-ferrosos. O cádmio exerce efeitos
tóxicos nos rins, no esqueleto e nos sistemas respiratórios, sendo classificado como cancerígeno
(WHO, 2010c).

Chumbo  -  O  ponto  de  fusão  relativamente  baixo  do  chumbo  (327  ºC)  permite  que  seja
facilmente trabalhado, ele foi o primeiro metal a ser extraído de seu minério e moldado. Reduções
recentes  do  chumbo  na  gasolina,  tintas,  encanamentos  e  soldas  resultaram  em  reduções
substanciais nas concentrações médias de chumbo no sangue da população. Contudo, continuam a
existir  fontes  significativas  de  exposição,  em particular  nos  países  em desenvolvimento.  O uso
generalizado tem causado contaminação ambiental extensa e problemas de saúde em muitas partes
do mundo. É um tóxico cumulativo que afeta múltiplos sistemas corporais, incluindo os sistemas
neurológico, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular e renal (WHO, 2010d).
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Mercúrio  -  o  mercúrio  existe  em  várias  formas:  elemental  (ou  metálico);  inorgânico  e
orgânicos, que têm diferentes efeitos tóxicos, incluindo nos sistemas nervoso, digestivo e imunitário,
e nos pulmões, rins, pele e olhos (WHO, 2007).  A maioria do mercúrio presente em humanos está
na forma de metilmercúrio, que normalmente origina-se da alimentação por peixes (BAIRD e CANN,
2011). As primeiras evidências dos efeitos toxicológicos do MeHg foram observadas na cidade de
Minamata no Japão em 1950, onde crianças foram contaminadas em consequência da ingestão de
alimentos contaminados onde o metilmercúrio resultante de processo industrial atingiu as águas da
baia local contaminando os peixes consumidos pela população (SANTOS, et al., 2012). 

Pesticidas  Organoclorados  – Pesticidas  são  substâncias  que  matam  ou  controlam  um
organismo indesejável (BAIRD e CANN, 2011). São compostos de utilização principalmente agrícola,
podendo ser também utilizados em ambientes domésticos, industriais e urbanos. De forma geral
todos  os  pesticidas  organoclorados  apresentam  estabilidade  química,  são  insolúveis  em  água,
relativamente inertes frente a ácidos e bases e sob a luz do sol sofrem reações químicas gerando
compostos com estabilidade maior ou similar que compostos de origem (SANTOS, et al., 2012).

Um exemplo de áreas contaminadas no Brasil  foi  o caso da Shell  de Paulínia,  onde os
compostos Aldrin, Dieldrin e Endrin, pesticidas organoclorados foram as substâncias responsáveis
pela contaminação do bairro Recanto dos Pássaros (REZENDE, 2005). Em 2013, a Shell e a Basf
firmaram um acordo com os ex-funcionários para o pagamento de plano de saúde integral e para
seus dependentes. No mês de abril de 2015 o Ministério Público do Trabalho, definiu o pagamento
de R$ 94 milhões para as instituições de pesquisa e R$ 194 milhões de indenização para mais de
mil pessoas envolvidas na contaminação no caso (PAULÍNIA, 2015).

Os  PCBs  representam  as  Bifenilas  policloradas,  um  grupo  de  substâncias  químicas
organoclorados  industriais.  Da  mesma  maneira  de  outros  organoclorados,  os  PCBs  são  muito
persistentes no ambiente e bioacumulam em sistemas vivos. Como resultado de práticas negligentes
de disposição acabaram se tornando um dos principais poluentes em muitas áreas ao redor do
mundo (BAIRD e CANN, 2011).

Os resultados desta pesquisa mostraram que várias substâncias necessitam de uma atenção
especial  no que se refere ao lançamento das mesmas no ambiente, principalmente no solo que
podem atingir as águas subterrâneas. A desativação de indústrias que utilizavam desses compostos
também é um fator preocupante, visto que áreas abandonadas por elas, podem representar em uma
ameaça para a sociedade.

4 CONCLUSÃO

Na presente pesquisa foi possível classificar os compostos químicos descritos no anexo II da
resolução nº420/2009 do CONAMA, após as adaptações realizadas de classificações já utilizadas
em outros países. Esses compostos químicos tiveram, em sua maioria, a classificação de perigo em
alto e/ou extremo, o que demostra a necessidade de identificação de áreas contaminadas por serem
uma ameaça à saúde da sociedade

O uso das cores facilitou a visualização da periculosidade das substâncias. A relação desses
dados com as atividades potencialmente contaminadoras auxiliaria o Poder Público na identificação
mais rápida de áreas contaminadas.
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