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I Encontro Paulista de Ciência do Solo: 

Multidisciplinaridade e Métricas da 

Produção Sustentável

O que é a qualidade de um solo 
? 
“ É a capacidade de um solo em funcionar 
de forma contínua como um sistema vital, 
dentro dos limites associados ao seu uso, 

sustentando a produtividade biológica, 
promovendo a qualidade da água e 

mantendo a saúde do ambiente e do 
homem”

Doran and Safely, 1997

“Capacidade do solo em 
desempenhar suas funções no 
momento atual e a preservação 
de suas funções para o uso 
futuro”  

USDA, 2008
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• Quais funções e serviços a proteger?

• Queremos a multi-funcionalidade em todos os 

solos ou em que usos dos solo?

Qualidade do solo

Uso e ocupação do 
solo

Níveis de proteção

Riscos Aceitáveis

VALORES ORIENTADORES PARA SOLOS E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
Publicado no Diário Oficial do Estado de 26.10.01 e atualizado no DOE de 13.12.05

Concentração de 
determinada 
substância, 

acima da qual 
podem ocorrer 

alterações 
prejudiciais à 
qualidade do 

solo e da água 
subterrânea

VALOR   DE 
PREVENÇÃO - P

Concentração de 
determinada 

substância no solo ou 
na água subterrânea, 

acima da qual, 
existem  riscos 

potenciais diretos ou 
indiretos, à saúde 

humana considerando
cenário de exposição 

genérico

VALOR    DE 
INTERVENÇÃO - I

Concentração de 
determinada 

substância que 
define um solo

como limpo ou a 
qualidade natural 

da água 
subterrânea

VALOR    DE 
REFERÊNCIA  DE 

QUALIDADE - VRQ

CRITÉRIOS NÚMERICOS PARA SUBSIDIAR A 
GESTÃO DA QUALIDADE

CRITÉRIOS NÚMERICOS PARA SUBSIDIAR A 
GESTÃO DA QUALIDADE
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GESTÃO DA QUALIDADE GESTÃO DA QUALIDADE -- VALORES ORIENTADORESVALORES ORIENTADORES

VRQ VI

Concentração Total 

VP

0

Proteção da  multi-
funcionalidade

Perda da  multi-
funcionalidade e risco 

potencial à saúde humana
Proteção da 
qualidade 

natural

FUNÇÕES DO SOLO FUNÇÕES DO SOLO -- conforme a Lei Estadual conforme a Lei Estadual 
13.577/0913.577/09

• sustentação da vida e do habitat por pessoas, animais,
plantas e organismos do solo;

• manutenção do ciclo da água e dos nutrientes;
• proteção da água subterrânea;
• manutenção do patrimônio histórico, natural e cultural;
• conservação das reservas minerais e de matéria-prima;
• produção de alimentos;
• meios para manutenção da atividade socioeconômica.



26/02/2013

4

NÃO REQUER 
AÇÃO

POUCO ALTERADO
OU 

ANOMALIA NATURAL

Ações em função da classificação do solo – CONAMA 40 2/09 

• IDENTIFICAR E 
CONTROLAR FONTES DE 
POLUIÇÃO 

• MONITORAR (solo e AS)

GERENCIAMENTO 
DE ÁREAS 
CONTAMINADAS

INDICATIVO DE 
AÇÕES 

PREVENTIVAS

NÃO 
ALTERADO

ALTERADO OU 
ANOMALIA NATURAL

CONTAMINADO 
SOB 
INVESTIGAÇÃO

< VRQ
Cl. 1

> VRQ 
< VP

Cl. 2

> VP 
< VI

Cl. 3

Cl. 4

> VI

VALORES ORIENTADORES 2005
METODOLOGIA PARA O ESTABELECIMENTO 
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Substâncias 
Naturalmente

Presentes 
(inorgânicas)

Substâncias 
Naturalmente 

Ausentes  
(Orgânicas 
Sintéticas)

NÃO SE APLICA

Análise e 
interpretação 
estatística de 

amostras

VALOR DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE - VRQ

Concentração de 
determinada 

substância que 
define um solo

como limpo ou a 
qualidade natural 

da água 
subterrânea

VRQ

VRQ  SP              Metodologia

VRQ SP : Publicados em 2001 para 15 substâncias 
inorgânicas

Sb, As, Ba, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Ag, Se,  V e Zn
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a) Critérios para seleção dos pontos de coleta
•Os principais tipos de solo – abrangência no estado
•Propriedades do solo diferenciadas
•Origem dos solos

•Em áreas com pouca influência antropogênica – maioria
em parques e áreas protegidas.

b) Foram selecionados 13  tipos de solo
Para identificação e seleção das áreas de coleta, utilizou- se
informações técnicas fornecidas pelo pedólogo do IAC - Héli o do
Prado (PRADO, 1996), e das Cartas Pedológicas Semidetalhad as do
Estado de São Paulo.

VRQ  SP        Seleção dos pontos

Critério para estabelecimento do VRQ

Percentil 5

Percentil 50
(mediana)

Percentil 25 Percentil 75

VRQ CETESB

Média

Percentil 
95

Outlier

Os VRQ são estabelecidos como o percentilpercentil 7575 dos resultados de
análises químicas das substâncias naturalmente presentes em
amostras coletadas em locais com pouco impacto antropogêni co..
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VRQ – Etapas para Estabelecimento 

ANEXO 1 da CONAMA 420/2009

As etapas para o estabelecimento do VRQ são:

1. seleção dos pontos de amostragem representativos

2. seleção de parâmetros 

3. realização de coleta de amostras 

4. realização dos ensaios laboratoriais

5. análise estatística dos resultados 

6. cálculo  do VRQ

Art. 8 . Os VRQ para as substâncias naturalmente presentes se rão
estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes em até 4 anos de
acordo com o procedimento do Anexo 1
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Valor derivado para a concentração de 
nenhum efeito observado (NOAEC) e 

um nível de proteção de 95 % das 
espécies e processos do solo

Valor derivado para a concentração de 
nenhum efeito observado (NOAEC) e 

um nível de proteção de 95 % das 
espécies e processos do solo

Solo - Valores de Prevenção  2005 (VP)

raros efeitos adversosraros efeitos adversos

São os valores “Maximum Permissible
Concentration ” (MPCsMPCs), derivados pelo Instituto 

Nacional Holandês  de Saúde Pública e Meio 
Ambiente – RIVM.Concentração 

de 
determinada 
substância, 
capaz  de 

sustentar as 
principais  

funções do 
solo

VALOR   DE 
PREVENÇÃO

Estabelecidos  com base em ensaios de fitotoxicidad e ou derivado de 
ensaios toxicológicos com indicadores da cadeia tró fica .

• Banco de dados de 
ensaios toxicológicos 
padronizados. 

• 4  grupos taxonômicos 
da cadeia trófica ou 
processos terrestres.

NOAEC

LOAEC

Concentração (mg)

Valores  holandeses  MPC - Metodologia de estabeleci mento
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Critério estatístico para estabelecimentoCritério estatístico para estabelecimento

Percentil 5 (0,05) = HC 5 das concentrações no solo  de NOAEC
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Valores MPC/MPA - Metodologia de estabelecimento

MetodologiaMetodologia RIVMRIVM -- concentração de efeito derivada dos ensaios
ecotoxicológicos deve ser adicionada ao valor natural, ass im:

Valor de HC5 = MPA (Valor de HC5 = MPA ( Maximum Permissible AdditionMaximum Permissible Addition ) ) 

MPC inorg. = Concentração basal + MPA MPC inorg. = Concentração basal + MPA 

VP para Cd  = 0,5 (VRQ)  +  0,79 (MPA) = 1,3 mg kg -1

VP para Pb  =  17 (VRQ)  +     55 (MPA) =  72 mg kg -1

Substâncias InorgânicasSubstâncias Inorgânicas

VP da maioria - valor mais restritivo de fitotoxicid ade da literatura.
VP de Cd e Pb – cálculo do MPC.

VP 2005 solo - Metodologia de estabelecimento

Substâncias OrgânicasSubstâncias Orgânicas

VP = MPC = valor de HC5 derivado com base nos ensaios
ecotoxicológicos.
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Solo – Valor de Intervenção (VI)

Concentração de 
determinada 

substância no 
solo ou na água 

subterrânea, 
acima da qual, 
existem riscos 

potenciais diretos 
ou indiretos, à 
saúde humana 
considerando

cenário de 
exposição 
genérico

VALOR    DE 
INTERVENÇÃO 

Cenário genérico: Lei 13.577/2009 : Conjunto de
variáveis sobre o meio físico e a saúde humana
estabelecidas para avaliar os riscos associados à
exposição dos indivíduos a determinadas condições
em determinado período de tempo .

Agrícola Residencial Industrial

Estabelecidos com base na Avaliação de 
risco à saúde humana para 3 cenários 
genéricos de uso e ocupação do solo
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CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO

Agrícola            
Residencial Rural

Residencial  
Residencial Urbano

Industrial   
Trab. Com. Ind.

Cinturões verdes e 
áreas rurais, com 

atividade econômica 
de produção agro-

silvo-pastoril 
(fazendas, chácaras,  

sítios, pesque-
pague). 

Moradia e áreas 
residenciais na 
região urbanas; 

inclui clubes, 
escolas, creches, 
parques e áreas 
verdes urbanas.

Áreas onde 
predominam 

(ocorrem 
basicamente) 

atividades industriais 
e comerciais. 

Calculado utilizando procedimento de avaliação de risco à 

saúde humana (modelo) para um cenário padronizado .

Avaliação  da 
Exposição

Dose Diária de Ingresso

Avaliação da 
Toxicidade

Dose Diária Aceitável

Concentração no Solo de 
uma sustância 

Caracterização 
do Risco

Exposição = Aceitável

VI solo – Metodologia de derivação

Modelo 
Conceitual
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Meio De Transporte 
(água subterrânea)

Meio De Transporte 
(Atmosfera)

Receptor

VOLATILIZAÇÃO

LIXIVIAÇÃO DO SOLO

FONTE 

Receptor 

Transporte 
de Vapores

Pluma de 
Contaminação

Avaliação da Exposição - Modelo Conceitual

Transporte para 
Alimentos

Ambiente 
Fechado

Emissão de vapores e 
partículas – Ambiente 

Externo

VOLATILIZAÇÃO
Fase Imiscível

Avaliação da Exposição – Vias de Ingresso

Ingestão de água, solo e

tubérculos, folhas e

frutos cultivados na

área contaminada;

Inalação de material
particulado originado
de um solo
contaminado e vapores;
e

Contato dérmico com o
solo/poeira e com a
água durante o banho.

Crianças
Adultos



26/02/2013

13

Equipe da CETESB
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