
AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL    EM ÁREAS CONTAMINADAS “ÓRFÃS”  

• Os Grupos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica IX, regional de Franco da Rocha SP, iniciaram no
ano de 2009 o desafio de efetivar e coordenar ações de saúde ambiental conjuntas com as
Vigilâncias Sanitárias /Epidemiológicas dos municípios de Caieiras / Franco da Rocha e com o CEREST-
Centro de Referencia à Saúde do Trabalhador. A base foi a metodologia ATSDR ( Agency for Toxic
Substances and Disease Registry)para 2 áreas contaminadas órfãs, ocasionadas por um local de
fabricação encerrada no município de Caieiras que gerou resíduos de BHC e saís de níquel que foram

transportados para um local situado em Franco da Rocha utilizado como marcenaria.

O LOCAL : municipios de Caieiras e Franco da Rocha 
Região Metropolitana SP 



O Contaminante : BHC
a Nome técnico ou comum: BHC

b Sinonimia: HCH, Hexaclorociclo – hexano

c Nome Químico: 1,2,3,4,5,6 – Hexaclorociclo-hexano

d Fórmula Bruta: C4H6 CL6 

e Classe: Inseticida fitossanitário organoclorado persistente

f Classificação toxicológica: Produto técnico classe I

g Persistencia e degradação no ambiente: o principio ativo apresenta uma persistência LONGA no 

ambiente

h Deslocamento no ambiente: O produto desloca-se pouco para as regiões vizinhas

i Emprego domissanitário: Não autorizado

j Uso em campanha de saúde pública: Permitido sob exclusiva responsabilidade da SUCAM do 

Ministério da Saúde. Os produtos contendo essa substancia terão que apresentar na rotulagem a 

categoria toxicologica 1 e faixa vermelha, com caveira, duas tíbias cruzadas, indicativos de risco do 

produto.

Referências: Portaria NR 10 ( 08/03/85); DOU (14/03/85) Portaria NR 329 M.A. ( 02/09/85) – DOU ( 

03/09/85)



Franco da Rocha 

• O subsidio primeiro da metodologia ATSDR, avaliação dos dados 
ambientais, era insuficiente e ou não referendado pelo órgão ambiental e, 
entre outras, medidas de proteção foram tomadas cautelarmente 
concentrando-se nos trabalhadores atingidos, na cessação de risco no 
ambiente de trabalho através de interdição do local da marcenaria e na 
instrução da demanda judicial existente junto ao Ministério Público 
notificado desde 1998.



Ações Corretivas  Franco da Rocha 





Caieiras 

• O cadastramento das famílias residentes e das empresas localizadas

• na área de estudo realizou-se casa a casa mediante a aplicação de um
questionário padrão.

• As atividades de cadastramento tiveram início em 23/03/09 e estenderam-
se até 30/05/09, intensificando-se no período de 27 a 30/05/09.

• O cadastramento foi iniciado pela equipe de agentes e técnicos da

• Vigilância Sanitária Municipal, contando com a colaboração dos agentes da
prevenção da Dengue e da Vigilância Epidemiológica em sua fase final.



Caieiras 



Parcerias para obtenção de dados ambientais 

• Em 2011 através do SAMA/CVS (Serviços e Ações sobre o Meio Ambiente 
/Centro de Vigilância Sanitária) efetivou-se uma parceria com a USP/IPEN 
(Universidade de São Paulo, Instituto de Pesquisa Nuclear) para a coleta e 
análise de dados ambientais. 



Lições Aprendidas 

• Entre as lições aprendidas encontra-se a importância da integração dos 
órgãos envolvidos na diminuição do risco à saúde pública e como principal 
recomendação a utilização dos dados e ações desenvolvidas para a 
priorização da recuperação da área por mecanismos públicos instituídos 
notadamente a lei  nº 13.577 de 09 de julho de 2009 que dispõe sobre 
diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e 
gerenciamento de áreas contaminadas no Estado de São Paulo.


