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Adoção de Recomendações sobre 

Operações Urbanísticas na Reconversão de Áreas Industriais com Solos Contaminados: 

Avaliação do Impacte na Saúde 

 

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) em colaboração com o 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), recomenda ao Estado Português através 

do Governo, que crie legislação específica para a descontaminação obrigatória de solos 

contaminados, aquando da sua reconversão urbanística.  

Desde 2006 existe uma diretiva-quadro sobre o solo da Comissão Europeia e em Portugal o 

projeto legislativo relativo à Prevenção da Contaminação e Remediação dos Solos (Lei ProSolos) 

pretendia estabelecer o regime jurídico da prevenção da contaminação e remediação dos solos, 

com vista à salvaguarda do ambiente e da saúde humana, fixando o processo de avaliação da 

qualidade e de remediação do solo, bem como a responsabilização pela sua contaminação. Em 

2017 foi produzido um conjunto de recomendações em matéria de operações urbanísticas na 

reconversão de áreas industriais com solos contaminados por uma Comissão Técnica 

coordenada pela Agência Portuguesa do Ambiente, as quais se aplicam a diversas fases: 

avaliação da qualidade do solo; processo de descontaminação (em caso de perigo para a saúde 

humana); avaliação contínua da qualidade da água e do ar, resíduos (incluindo resíduos aquosos) 

e saúde ocupacional durante a implementação da operação urbanística. 

Recomenda-se que a legislação a criar para áreas com solos contaminados a serem futuramente 

intervencionadas, inclua obrigatoriamente estudos de impacte na saúde, cujos planos de 

amostragem ambiental incluam os componentes solo, água e ar. 

As conclusões fazem parte de um exercício de Health Impact Assessment (HIA) desenvolvido por 

técnicos do Departamento de Saúde Pública da ARSLVT (que coordenou), do INSA e um 

elemento da Ordem dos Enfermeiros, utilizando a metodologia proposta pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), entidade que supervisionou o HIA. 

O objetivo do HIA foi analisar o impacte real ou potencial da adoção das recomendações em 

matéria de operações urbanísticas na reconversão de áreas industriais com solos contaminados 

e contribuir com evidência científica que suporte a tomada de decisão política. 

Foi desenvolvido um modelo conceptual de exposição para identificar as principais vias de 

exposição e os efeitos na saúde associados a serem avaliados no âmbito do HIA, que inclui os 

seguintes elementos: 
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- Fontes de contaminação existentes (solo e água); 

- Mecanismos para transporte da contaminação dos níveis mais baixos para a superfície 

(interior e exterior); 

- Residentes, trabalhadores da construção civil e trabalhadores que participarão na 

construção das novas estruturas. 

 

O modelo conceptual de exposição permitiu identificar como principal via de exposição da 

população residente a exposição por inalação de compostos voláteis. 

Os hidrocarbonetos de petróleo e o BTEX foram identificados como os poluentes críticos (alguns 

desses compostos são reconhecidos como carcinogénicos para os humanos [o benzeno é 

classificado no Grupo 1, de acordo com a IARC e o etilbenzeno como grupo 2B (IARC, 2000)]), a 

avaliação de risco incidiu sobre o risco de cancro. As substâncias selecionadas para análise neste 

estudo foram arsénio, chumbo, benzeno, tolueno, etilbenzeno e benzo(α)pireno. 

Para realizar a caracterização do risco de exposição foi utilizado software baseado num modelo 

que usa premissas genéricas sobre o destino e o transporte de produtos químicos no ambiente 

e um modelo conceptual genérico para as condições do local e o comportamento humano de 

forma a estimar a exposição de crianças e adultos a contaminantes do solo para aqueles que 

potencialmente vivem, trabalham e / ou brincam em locais contaminados, por longos períodos 

de tempo (Jeffries, 2009). 

A quantificação da exposição foi realizada em toda a população, considerando a exposição ao 

solo contaminado e a exposição ao solo remediado. Foram considerados para este estudo seis 

cenários diferentes: 

Cenário 1 - Adultos expostos a solo contaminado;  

Cenário 2 - Crianças expostas a solo contaminado;  

Cenário 3 - Toda a população exposta ao solo contaminado;  

Cenário 4 - Adultos expostos a solos remediados;  

Cenário 5 - Crianças expostas a solos remediados;  

Cenário 6 - Toda a população exposta a solos remediados. 

O risco carcinogénico total foi determinado para cada cenário descrito, bem como o impacte da 

remediação estimada para crianças, adultos e toda a população.  

Verificou-se que a remediação é a medida adequada para todos os grupos populacionais 

considerados. 

 

Com a realização do HIA, verificou-se que existem riscos associados aos solos contaminados, 

que são reduzidos com a sua remediação. Os resultados mostram que existem benefícios para 

a saúde na remediação do solo. 
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Concluiu-se assim que é importante implementar em Portugal legislação específica que proteja 

as populações do risco de exposição a solos contaminados, tendo como suporte as 

recomendações da APA. 

Deste estudo salientam-se os ganhos, efeitos positivos para a saúde na população residente, 

resultantes da adoção das recomendações da APA.  

Equipa de HIA de Solos Contaminados 

 


