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• Arsênio
• Asbestos/Amianto
• Bis(clorometil)éter
• Crômio
• Níquel
• Compostos aromáticos policíclicos
• Radônio
• Cloreto de vinila

Agentes causadores de câncer de pulmão, segundo a 
IARC (Agência Internacional de Pesquisa em Câncer)



Foto: Panorama Brasil Foto: Vvale

Principais fontes de poluição do ar



Gerenciamento da poluição do ar

 Padrões de qualidade do ar para poluentes selecionados
 Regulação das fontes (fixas, PROCONVE)
 Licenças de emissão
 Controle indireto das fontes (regulação do uso do solo)

Padrões de qualidade do ar:
• 60 estações automáticas e 31 pontos de monitoramento manual no Estado de São 

Paulo.
• Poluentes chaves: ozônio, SO2 ,NO2 ,CO e MP (PTS, MP10, MP2,5 e Fumaça), controle 

desses poluentes resulta em controle de outros poluentes.
• Regulações da qualidade do ar: indicador, tempo médio especificado, e uma estatística 

que é o nº de ultrapassagens permitidas.
• Legislação: Decreto nº 59.113, 23/4/2013 (renovação da licença)
• Não regulamentados: As, Ni, Cd, benzeno

https://servicos.cetesb.sp.gov.br/qa/

https://servicos.cetesb.sp.gov.br/qa/


Padrões Estaduais de Qualidade do Ar (Dec. Est. Nº 59.113 de 23/04/2013)

Poluente
Tempo de 

Amostragem
MI 1

(µg/m3)
MI 2

(µg/m3)
MI 3

(µg/m3)
PF

(µg/m3)

Partículas inaláveis 
(MP10)

24 h 120 100 75 50

MAA1 40 35 30 20

Partículas inaláveis 
finas (MP2,5)

24 h 60 50 37 25

MAA1 20 17 15 10

Dióxido de enxofre 
(SO2)

24 h 60 40 30 20

MAA1 40 30 20 -

Dióxido de nitrogênio 
(NO2)

1 h 260 240 220 200

MAA1 60 50 45 40

Ozônio (O3) 8 h 140 130 120 100

Monóxido de carbono 
(CO)

8 h - - - 9 ppm

Fumaça* (FMC) 24 h 120 100 75 50

MAA1 40 35 30 20

Partículas totais em 
suspensão* (PTS)

24 h - - - 240

MAA2 - - - 80

Chumbo**(Pb) MAA1 - - - 0,5

1 – Média aritmética anual
2 – Média geométrica anual
*Fumaça e Partículas Totais em 
Suspensão – parâmetros 
auxiliares a serem utilizados 
apenas em situações específicas, 
a critério da CETESB
**Chumbo – a ser monitorado 
apenas em áreas específicas, a 
critério da CETESB
Obs: Padrões vigentes em 
vermelho





Localização das Estações da Rede Automática de monitoramento 
de qualidade do ar



Localização das Estações da Rede Automática de monitoramento de 
qualidade do ar



Localização das estações e pontos de amostragem 
da rede manual da qualidade do ar



Localização das estações e pontos de amostragem 
da rede manual da qualidade do ar



Redes de monitoramento de água doce - 2016

http://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2013/11/Cetesb_QualidadeAguasInteriores_2017_02-06_VF.pdf

Monitoramento 
CETESB

Objetivos Início de 
operação

Pontos Frequência Variáveis

Rede Básica Fornecer um diagnóstico geral dos 
recursos hídricos no Estado de 

São Paulo

1974 449 Bimestral Físicas, 
Químicas
Biológicas

Rede de 
Sedimento

Complementar o diagnóstico da 
coluna d’água

2002 37 Anual Físicas, 
Químicas
Biológicas

Balneabilidade de 
Rios e 

reservatórios

Informar as condições da água 
para recreação de contato 

primário/banho à população

1994 31 Semana/Mensal
Biológicas

Monitoramento 
Automático

Controle de fontes poluidoras 
domésticas e industriais, bem 
como controle da qualidade da 

água destinada ao abastecimento 
público

1998 13 Horária Físicas, 
Químicas

http://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2013/11/Cetesb_QualidadeAguasInteriores_2017_02-06_VF.pdf


Monitoramento da qualidade das águas superficiais



• Total de pontos: 313 (38 
quali/quanti) 

• Amostragem: Semestral

Monitoramento 
de água 

subterrânea



• Lei Estadual nº 11.241, de 19 de setembro de 2002
• Decreto Estadual nº 47.700, de 11 de março de 2003

http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=123
eliminaqueimacana@sp.gov.br (contato/dúvidas)
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Queima da cana-de-açúcar

Fonte: Ribeiro H & Pesquero C. Estud. av. vol.24 no.68 São 
Paulo 2010

Eliminação gradativa 
da queima da palha 
da cana-de-açúcar

http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=123
mailto:eliminaqueimacana@sp.gov.br


AMIANTO

Fibra mineral, 6 tipos diferentes, cores e textura – em função de sua gênese, estrutura 
cristalina  e composição química

Fonte: http://www.ff.up.pt/toxicologia/monografias/ano0304/Amianto/

http://www.ff.up.pt/toxicologia/monografias/ano0304/Amianto/


Agentes Classificados pelas monografias da IARC

Nº CAS Agente
Grup

o
Volume Ano

001332-21-4
013768-00-8
012172-73-5
017068-78-9
012001-29-5
012001-28-4
014567-73-8

Amianto (todas as formas, incluindo
actinolita, amosita,antofilita, 
crisotila, crocidolita, tremolita)
(Nota: Substâncias minerais como
talco ou vermiculite que contêm
amianto devem também ser tratadas
como carcinogênicas para o ser 
humano)

1* 14, Sup 7,
100C

2012

*Grupo I – Carcinogênicos para os seres humanos 

IARC. A Review of human carcinogens: arsenic, metals, fibres, and dusts. Lyon, 2012. 501p. (IARC Monographs on the evaluation of
carcinogenic risks to humans, v. 100C). Disponível em: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/index.php>. Acesso em: 
17/8/2012

Há evidências suficientes em humanos da carcinogenicidade de todas as formas de 
amianto (crisotila, crocidolita, amosita, tremolita, actinolita e antofilita). O 

amianto causa mesotelioma e câncer de pulmão, laringe e ovário.

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/index.php


Exposição humana ao amianto

Principalmente, inalação das fibras 

Exposição ocupacional:

 Nos processos de extração, industrialização, utilização, manipulação, 
comercialização, transporte e destinação final de resíduos, bem como aos produtos 
e equipamentos que o contenham.

Exposição ambiental:

 Contato dos familiares com roupas e objetos dos trabalhadores contaminados pelas 
fibras de amianto.

 Residir nas proximidades de fábricas, minerações ou em áreas contaminadas (solo 
e ar) por amianto.

 Residir ou frequentar ambientes onde haja produtos de amianto degradados.

 Presença do amianto livre na natureza ou em pontos de depósito ou descarte de 
produtos com amianto.



99% do amianto consumido no Brasil é utilizado em produtos de 
fibrocimento (telhas, calhetas e calhetões)
No Brasil são consumidos 2.500.000 toneladas/ano de telhas 
onduladas e outros produtos de fibrocimento
No Estado de São Paulo são estimados 50.000 toneladas de 
resíduos gerados por ano

Qual o custo para disposição adequada 
desses resíduos gerados?

Produção e geração de resíduos

Fonte Instituto Brasileiro do Crisotila

Problemática ambiental



Indústria freios e embreagens falida – resíduos de amianto - Avaré

•200 t de resíduos 
•Ainda restam a metade para ser retirado
•Parte retirada custeada pela prefeitura –
até limite do contrato
•CETESB – auto de advertência para 
Prefeitura para retirada do restante. 
Aguarda leilão de bens

Fonte: GVS - Avaré

http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG


18/01/2009 – Desabamento Igreja Renascer – São Paulo

Fonte: Fernanda Giannasi

http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=1f4767a31b9d55b61b58020b58e7cd4c_3_DSC02413.JPG&name=DSC02413.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=1f4767a31b9d55b61b58020b58e7cd4c_3_DSC02413.JPG&name=DSC02413.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=1f4767a31b9d55b61b58020b58e7cd4c_3_DSC02413.JPG&name=DSC02413.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=1f4767a31b9d55b61b58020b58e7cd4c_3_DSC02413.JPG&name=DSC02413.JPG


Lar Acolhimento – Osasco – Fragmentos de telhas usados 
para pavimentar  

Fonte: Fernanda Giannasi

Telhas doadas por loja de material de construção
Usadas para pavimentar o solo e facilitar 
passagem de ambulância e veículos

http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG
http://mail.terra.com.br/105.0trr/mime.php?file=6c457cf9e842ce97e2aa09ff9c4b4c4e_4_MVC-001S.JPG&name=MVC-001S.JPG


Lei Estadual nº 12.684/2007

• Proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham 
fibras de amianto na sua composição.

• ADIN nº 3.937 - ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
(CNTI) contra a Lei 12.687/2007, julgada improcedente no dia 24 de agosto de 2017 
pelo STF – Superior Tribunal Federal. Inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal 
9.055/1995, que permitia a extração, industrialização, comercialização e a distribuição 
do uso do amianto na variedade crisotila no País.



Obrigada!

CETESB - CIA  AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.cetesb.sp.gov.br

http://www.cetesb.sp.gov.br/

