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Proposta para avaliação de riscos geológicos à saúde ambiental em
áreas de mineração
Cassio Roberto da Silva1*, Edson Farias Mello2, Cícera Neysi de Almeida3
Resumo
Com a proposta apresentada, baseando-se nos trabalhos relacionados à geologia e saúde, objetivase consolidar uma rotina de trabalho para avaliar os riscos geológicos à saúde ambiental em áreas de mineração. A
partir da definição de uma área ou de um problema de saúde, procede-se ao planejamento das atividades de escritório
e campo, constituídas por estudos geológicos e geoquímicos, e defini-se os materiais a serem amostrados (água, solos,
sedimento de corrente, vegetação e ar) e a densidade de amostragem. Ao ser constatado que a área apresentava valores
de elementos/substâncias acima daqueles permitidos por órgãos de saúde, procurou-se estabelecer a origem e o caminho
que o elemento químico percorreu, desde a rocha (causa) até o corpo humano (efeito), e se tais elementos/substâncias
estavam atuando nocivamente na população a eles exposta, por meio de estudos epidemiológicos e/ou ecotoxicológicos.
Com o resultado desses estudos, é possível estabelecer o diagnóstico, permitindo, assim, combater, remediar ou mesmo
sanar a doença existente. É fundamental que, na avaliação das populações expostas, ocorra a participação das autoridades
responsáveis pela saúde pública. A comunicação dos resultados deve-se dar de forma cautelosa para evitar mal-entendidos
ou alarmes desnecessários. Este estudo de geologia médica é recomendado para as áreas nas quais pretenda-se instalar
um empreendimento, como a mineração, que possa causar impactos à saúde humana e ambiental. É importante efetuá-lo
antes de sua instalação, durante a execução das atividades e após a desativação.
Palavras-chave: metodologia para geologia médica; saúde e mineração; geoquímica ambiental; riscos geológicos à
saúde ambiental.
Abstract
Proposal to assessment of geological risks to the environmental health in mining areas. This proposal,
which was based upon works of geology and environmental health, aim at setting up a routine of work to evaluate
geological hazards caused to environmental health in mining areas. From the detection of an area or a health issue, field
and office planning activities is carried out, including geological and geochemical studies, type and amount of samples
to be analyzed (water, soils, stream sediments, vegetation, and air). Once an area show chemical values above the ones
allowed by health agencies, it was tried to establish the origin and path of the chemical element, followed from the
bedrock (origin) to the human being (disease), and if the element was harmful to the population living in those places
through epidemiologic and/or toxicological medical inquires. As a result, it is possible to establish the diagnosis, thus
permitting to remedy or even cure the existent disease. One outstanding issue is the involvement of all health authorities
in charge of public health. The communication of the results should be careful as to avoid future misunderstandings or
false alarms. This study of medical geology is recommended for areas in which one intends to implement, for instance, a
mining business that can influence human and environmental health. It is quite important to perform it before the venture
installation during its execution and in the end of all activities.
Keywords: methodology for medical geology; health and mining; environmental geochemistry; geological risks to the
environmental health.

INTRODUÇÃO
Os conceitos relativos
aos termos riscos à saúde ambiental foram discutidos por Faustman & Omenn (2001) e Omenn &
Faustman (2002) apud Omenn (2007), os quais, resumidamente, definem que risco é a probabilidade
da ocorrência de efeito adverso à saúde a partir de
exposições específicas.

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil
(Brasil 2007), “O campo da saúde ambiental compreende a área da saúde pública, afeita ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas e às correspondentes intervenções (ações)
relacionadas à interação entre a saúde humana e os
fatores do meio ambiente natural e antrópico que a
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determinam, condicionam e a influenciam, com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser humano,
sob o ponto de vista da sustentabilidade” (p. 18).
O Ministério do Brasil destaca, ainda:
“Conforme entendimento acordado no I Seminário
da Política Nacional de Saúde Ambiental, realizado em outubro de 2005, trata-se de um campo de
práticas intersetoriais e transdisciplinares voltadas
aos reflexos, na saúde humana, das relações ecogeossociais do homem com o ambiente, com vistas ao
bem-estar, à qualidade de vida e à sustentabilidade,
a fim de orientar políticas públicas formuladas com
utilização do conhecimento disponível e com participação e controle social” (p. 18).
A saúde ambiental está relacionada com os fatores físicos, químicos e biológicos externos de uma
pessoa. Engloba a avaliação e o controle dos fatores
ambientais que podem afetar a saúde. É direcionada à prevenção de doenças e à criação de ambientes
propícios à saúde. Essa definição exclui os comportamentos não relacionados ao meio ambiente, bem
como aqueles relacionados aos ambientes social e
econômico e à genética (WHO 2007).
Portanto, define-se o risco geológico à saúde ambiental como a probabilidade da ocorrência de
um efeito adverso à saúde humana e ambiental a partir da exposição de materiais e processos geológicos
naturais ou antrópicos, tais como sedimento de corrente, solos, água, ar, gás e poluentes, tendo em vista seu conteúdo de elementos químicos, bem como
vulcões, terremotos, deslizamentos e enchentes.
A Geologia, nos últimos dez anos, vem se destacando como um importante instrumento de avaliação ambiental e da saúde pública, por meio de
uma nova disciplina denominada Geologia Médica,
a qual pode ser descrita, em sentido amplo, como “o
estudo das relações entre os fatores geológicos naturais e induzidos pelo homem e a saúde, visando ao
bem-estar dos seres humanos e outros organismos
vivos” (Silva et al. 2006).
Em sentido estrito, a Geologia Médica é uma
‘ciência’ multidisciplinar que estuda as variações
regionais na distribuição dos elementos químicos,
principalmente os metálicos e metaloides, seu comportamento geológico-geoquímico, as contaminações naturais e antrópicas e os danos à saúde humana, animal e/ou vegetal por excesso ou deficiência.
Os seres vivos necessitam, para sua sobrevivência, de determinados elementos químicos, os
quais são ingeridos, principalmente, pela água e
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pelos alimentos. Para os humanos, são essenciais os
macronutrientes (Ca, Cl, Mg, P, K, Na, S, O, H, S)
e micronutrientes (Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, V,
Zn, F, I, Si). A carência e/ou o excesso desses elementos acarreta prejuízo à saúde. Os elementos Al,
Cd, Hg, Tl, Pb, Sn, As, Sb e radioativos são considerados tóxicos. Os demais carecem de estudos mais
aprofundados.
As rochas, quando alteradas, liberam esses
elementos, os quais são incorporados ao solo e levados às águas de subsuperfície ou transportados pela
drenagem. O homem e os animais os ingerem via
alimentos (as plantas assimilam os elementos disponíveis no solo), água e ar.
Exemplos de contaminação humana gerada por fatores ambientais são encontrados em vários países: Argentina, Bangladesh e Chile (arsênio), China (selênio), Estados Unidos (iodo), dentre
outros. No Brasil, registram-se pesquisas efetuadas por: Carvalho et al. (1984), em Santo Amaro
da Purificação (Bahia), para os elementos chumbo e
cádmio; Matschullat et al. (2000), no Quadrilátero
Ferrífero (Minas Gerais), para arsênio; Paoliello
(2002), Cunha (2003a) e Figueiredo (2005), no Vale
do Ribeira (São Paulo/Paraná), para chumbo; Licht
(2001) e Velasquez et al. (2006), respectivamente, nos municípios de Itambaracá (Paraná) e São
Francisco (Minas Gerais), para flúor.
No Brasil, desde 2003, a Rede de Geoquímica
Ambiental e Geologia Médica (REGAGEM) funciona, a qual congrega mais de 250 pesquisadores
(geólogos, médicos, dentistas, veterinários, biólogos, geógrafos e estudantes).
Ainda, a partir do mesmo ano, a Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico
do Brasil (CPRM/SGB) passou a disponibilizar artigos, teses, projetos, palestras de eventos em seu
portal: http://www.cprm.gov.br. Foi lançado, em
2006, no Congresso Brasileiro de Geologia, realizado em Aracaju, o livro “Geologia Médica no Brasil”
(Silva et al. 2006), com 30 artigos de pesquisadores
brasileiros.
Dentre os trabalhos sobre avaliação de riscos, destacam-se os da Agency for Toxic Substances
and Disease Registry (ATSDR 1992), com um manual de orientação para avaliação de saúde pública; o artigo de Castilhos et al. (2003), que trata da avaliação de risco ambiental na recuperação
de áreas degradadas na região carbonífera de Santa
Catarina e o de Cunha (2004), o qual define etapas
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para o desenvolvimento dos estudos de Geoquímica
Ambiental e Geologia Médica, com base no estudo desenvolvido por Cunha (2003a) e na metodologia utilizada pela Vigilância Ambiental em Saúde
Relacionada às Áreas com Solo Contaminado
(VIGISOLO – Ministério da Saúde), a qual está fundamentada no método desenvolvido pela ATSDR.
Em termos internacionais, a International
Medical Geology Association (IMGA) congrega
pesquisadores de vários países, destacando-se geólogos, médicos, dentistas, químicos, biólogos, geógrafos e agrônomos. A entidade divulga as pesquisas relacionadas à geologia e saúde no portal
http://www.medicalgeology.org.
A literatura disponível sobre o assunto inclui,
principalmente, os livros: “Geology and Health”
(Skinner & Berger 2003), “Essentials of Medical
Geology” (Selinus et al. 2005), “Earth Materials
and Health” (NRCIM 2007) e “Introduction to
Medical Geology” (Dissanayake & Chandrajith
2009). Destaca-se um recente estudo efetuado por
Figueiredo et al. (2010) na América do Sul sobre
arsênio (As), cobre (Cu), flúor (F), mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), selênio (Se), urânio-tório (U-Th) e
geofagia.
Levando em consideração que a Geologia
Médica é um importante instrumento de caráter
inovador para a sociedade, mas que carece de um
balizador orientativo que auxilie os novos pesquisadores, apresenta-se, neste artigo, uma proposta
baseada, em parte, nos trabalhos citados para avaliar os riscos geológicos à saúde ambiental em áreas
de mineração.
ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOQUÍMICOS
O
estudo geológico-geoquímico visa a determinar a abundância e a dispersão dos elementos químicos que possam ser utilizados como indicadores de contaminação natural ou antrópica. Por outro lado, a presença
abundante de minerais considerados tóxicos na natureza ou relacionados à poluição provocada pelo homem pode influenciar a saúde da população que a
eles esteja exposta.
Associados aos levantamentos geoquímicos, em determinadas situações, outros atributos da
Geologia são fundamentais para determinar a origem dos problemas, como tipo de rocha, sequência
estratigráfica, estrutural etc., pois a contaminação
pode estar associada a veios mineralizados (As, Pb,
Cd etc.) a certas direções preferenciais de fraturas
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ou a água pode apresentar variações em seu conteúdo original, por causa do rebaixamento do nível da
água de aquíferos, passando a expor e alterar minerais subjacentes antes inertes, os quais podem conter elementos químicos nocivos, anteriormente nãodetectados.
As mineralizações, principalmente de metálicos, podem ocasionar graus diferenciados de contaminação ao meio ambiente, dependendo não somente dos teores primários dos elementos, como
também da interação das rochas com diversos fatores do meio físico, tais como: dinâmica do fluxo
de água subterrânea, características dos sistemas hidrológicos, formas de relevo e sua história evolutiva, condições climáticas, dentre outras.
Sabendo-se que a contaminação natural
pode ser potencializada durante a exploração de
corpos mineralizados, impõe-se a execução de estudos geoquímicos para se identificar o comportamento de elementos e substâncias, de modo a
prevenir e/ou controlar seus prováveis efeitos prejudiciais ao ecossistema.
Nesse sentido, o levantamento geoquímico,
baseado na análise quantitativa em sedimentos de
corrente, águas e solos, possibilita determinar as
carências e os enriquecimentos dos elementos no
meio ambiente, ressaltando as possíveis contaminações em áreas mineralizadas prejudiciais à saúde
das comunidades mineiras/garimpeiras e circunvizinhas. As características hidroquímicas obtidas
pela análise das águas superficiais e subterrâneas
que circulam em determinados tipos de rochas e
o estudo da potabilidade das águas para consumo
humano completariam o quadro de beneficiamento social.
O entendimento do comportamento dos elementos maiores e dos elementos-traços no ambiente mineralizado é fundamental para ampliação do
conhecimento e desenvolvimento técnico-científico nos estudos de Geologia Médica, contribuindo
ao controle e à prevenção de impactos ambientais,
definição de indicadores de problemas de saúde
e doenças endêmicas (alergias, pulmonares, neurológicas, bócio, cardiopatias, câncer etc.), bem
como para a determinação da expansão das áreas
mineralizadas.
As informações obtidas no estudo de geoquímica ambiental podem ser estendidas, também, para
animais que convivem no mesmo ambiente que a
população local.
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Planejamento e materiais
Na fase de planejamento, é necessário analisar as informações disponíveis relacionadas ao contexto geológico, à mineralização e mineração, assim como as questões
sociais e ambientais.
A contaminação humana ocorre, em geral, pela água, por alimentos, pelo ar e por contato dérmico. Assim, para determinar se elementos
químicos nocivos estão geodisponíveis, é necessário amostrar e analisar a água e os alimentos que a
população em estudo ingere diariamente, visando
diagnosticar a origem e o caminho dos elementos
que provocam a doença.
As plantas (alimentos) absorvem os minerais
necessários e nocivos à dieta humana. Tais minerais, ao serem liberados das rochas pelo intemperismo, podem ser incorporados naqueles neoformados,
como os óxido-hidróxidos de ferro, alumínio e manganês, precipitados como carbonatos ou disponíveis
em solução na água. Quando solubilizados no solo,
podem ser percolados em subsuperfície ou transportados na superfície pela drenagem.
Os sedimentos podem guardar o registro dos
elementos químicos de extensa área geográfica que
ocorrem a montante do local amostrado, ou seja,
toda a bacia de captação da drenagem amostrada. Os
solos, em geral, quando não são transportados, tendem a ter em sua constituição os mesmos elementos químicos das rochas. As águas também apresentam o registro dos elementos químicos que ocorrem
a montante da bacia; entretanto, é um registro temporal, que pode ser modificado com os dias, meses
ou anos.
Os dados geoquímicos configurados pela
quantificação dos elementos permitem caracterizar a
situação de risco de uma determinada região em que
se desenvolve algum tipo de mineração, que possa
causar riscos à saúde e ao meio ambiente. Assim,
constituem rotina a ser seguida: coleta de sedimentos de corrente, solos, águas de drenagem e de abastecimento humano e de vegetais; análise e interpretação dos dados levantados (Fig. 1).
A definição da área de estudo pode ser efetuada em função da dispersão do elemento químico
em sedimento e água a partir da fonte dos mesmos.
Em seguida, elabora-se o mapa da amostragem de
sedimento, solo, água e alimento. Em uma área de
600 km², por exemplo, a densidade das amostras
de sedimentos de corrente e água de drenagem (na
mesma estação) pode ser de uma amostra para cada
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Definição da área de pesquisa
médica e das equipes de
geologia e médica

Definição da população
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Definição e planejamento com
as equipes das atividades
a serem desenvolvidas

Coleta de material biológico
com acompanhamento de
órgãos de saúde

Contato com os órgãos públicos
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resultados geológicos e
epidemiológicoecotoxicológicos

Levantamento geológicogeoquímico de campo

Comunicação dos resultados
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população pesquisada

Análise dos resultados
geológico-geoquímicos

Sugestão de ações preventivas
e mitigação dos efeitos adversos

Figura 1 – Síntese das etapas para avaliação de risco
geológico em Geologia Médica.

bacia, com área de captação de 14 km². Para a coleta de solos, sugere-se que seja realizada uma malha regular também nessa densidade. As águas de
abastecimento humano a serem amostradas devem
ser aquelas que servem as comunidades rurais ou
urbanas, sejam de drenagem, açudes, fontes naturais e/ou poços subterrâneos.
A coleta de alimentos deve ser efetuada em
fase posterior, ou seja, após a identificação das áreas
onde foram detectados valores elevados (acima do
permitido pelos órgãos de saúde) nos solos, na água
e nos sedimentos. Após essa identificação, deve-se
proceder, no mesmo local, a uma nova amostragem
de água, solo e alimento.
É comum efetuar, por medidas (coordenadas) de GPS (Global Positioning System/Sistema de
Posicionamento Global), a localização em toda estação ou ponto de amostragem. Ressalta-se a importância de uma base cartográfica, contendo, além da
Geologia, drenagem, estradas e demais acessos.
Revista Brasileira de Geociências, volume 42(2) 2012
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Atividades de campo Para o sucesso das atividades de campo, é necessário haver um bom planejamento, definindo-se com clareza os locais a serem amostrados, as formas de acessos e o número
de amostras. Devem ser dimensionados, adequadamente, a duração do período em campo para as
amostragens e o reconhecimento geológico da região, prevendo-se paralisações devido a chuvas ou à
quebra de veículo.
Amostragem de água superficial e abastecimento A metodologia para coleta e preservação de amostras de água apresentada é baseada no
Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (Eaton & Franson 2005), no “Manual
Simplificado sobre os Procedimentos de Coleta de
Água Superficial e de Consumo Doméstico” (Cunha
2003b) e na experiência dos autores deste artigo.
Tendo em vista que essa proposta também prevê a
coleta de sedimento, recomenda-se que a coleta de
água seja efetuada no mesmo local da coleta do sedimento de corrente e das medições dos parâmetros
físico-químicos, coletando-se em cada estação duas
amostras de água, as quais serão armazenadas em tubos identificados com o tipo de análise a que a amostra será submetida: cátions por Inductively Coupled
Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP/OES)
ou Mass Spectrometry (ICP/MS) e ânions por cromatografia de íons.
A coleta de águas de abastecimento deve ser
realizada a montante ou no local (poços) que abastece as comunidades expostas, quando não contemplada a amostragem efetuada na malha de coleta das
águas de drenagens.
Para tais amostragens, serão necessários: mapas com o planejamento das amostragens; GPS; tubos para centrífugas com volume de 50 mL; caixa
de isopor e bolsas térmicas com gel, para conservar
as amostras refrigeradas; unidades filtrantes, para
retirar sedimentos em suspensão (poluição, argilas
em época de chuvas etc.); seringas descartáveis sem
agulha; HNO3 com concentração 1:1 armazenado
em conta-gotas.
Os procedimentos para a coleta são:
•
escolher um local adequado na margem do
rio para o manuseio dos equipamentos e para
medir os parâmetros físico-químicos; preferencialmente, introduzir as sondas na água do
rio; caso não seja possível, coletar a água em
uma vasilha previamente lavada com a água
Revista Brasileira de Geociências, volume 42(2) 2012

Figura 2 – Coleta da amostra de água (observar a posição
do filtro entre a seringa e o tubo) (Cunha 2003b).

•
•

•

•

•
•
•

desse rio e, imediatamente, proceder à leitura para pH, temperatura, oxigênio dissolvido
(OD) e condutividade;
encher a seringa sem o filtro;
anexar o filtro na ponta da seringa e filtrar a
água para os dois tubos de centrífuga (Fig. 2),
essa ação deve ser repetida até o volume de
50 mL para cada tubo;
adicionar 20 gotas de HNO3 com concentração 1:1 para manter o pH < 2 em um dos
tubos;
escrever no corpo dos tubos o número da
amostra e identificar as que serão analisadas
para cátions por ICP/OES (amostras nas quais
foi adicionado HNO3) ou ICP-MS, quando requerer mais precisão (principalmente para os
elementos-traço), e para ânions por cromatografia de íons;
descartar seringas e filtros após cada amostragem (não reutilizá-los em hipótese alguma);
manter as amostras refrigeradas até o momento das análises;
para coleta de águas de consumo humano, seguir os mesmos procedimentos para águas
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Tabela 1 – Valores limiares para águas de uso doméstico, potável e águas subterrâneas
Parâmetro

Unidade

Portaria 518 (MS/2004)1

CONAMA 396 (2008)2

CETESB (2005)3

WHO (2008)4

pH
OD
TSD
Turbidez
Alumínio
Antimônio
Arsênio
Bário
Berílio
Boro
Cádmio
Chumbo
Cobalto
Cobre
Cromo hexa
Ferro solúvel
Manganês
Mercúrio
Molibdênio
Níquel
Prata
Selênio
Sódio
Zinco
Cloretos
Fluoretos
Nitrito
Nitrato
Sulfatos
Vanádio

mg/L O2
mg/L
UT
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

6 a 9.5
1,000
5
0,2
0,01
0,7
0,005
0,01
2
0,05
0,3
0,1
0,01
200
5
250
1,5
1
10
250
-

6 a 9*
> 5*
500*
100*
0,2
0,005
0,01
0,7
0,004
0,5
0,005
0,01
2
0,05
0,3
0,1
0,001
0,07
0,020
0,1
0,01
200
5
250
1,5
1
10
250
0,05

0,2
0,01
0,7
0,005
0,01
0,005
2
0,05
0,03
0,4
0,07
0,02
0,01
5
-

1.000
0,01
0,7
0,003
0,01
2
0,05
0,5
0,4
0,07
0,02
0,01
1,5
3
50
-

Portaria nº 518, de 25/03/2004, do Ministério da Saúde (MS); 2Resolução nº 396/2008, de 03/04/2008, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA); 3Decisão de Diretoria nº 195-2005-E, de 23/11/2005, da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB); 4Guidelines for Drinking-Water Quality. 3th ed. Geneva: World Health
Organization (WHO); *Resolução nº 357/2005, de 17/03/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Ministério
do Meio Ambiente (MMA). UI: unidade nefelométrica de turbidez.
1

superficiais; recomenda-se que, antes de coletar amostra de água das torneiras, escoar a
água por alguns minutos para eliminar as prováveis impurezas do encanamento.
Os filtros também serão úteis, caso haja interesse em se conhecer a saúde ambiental das várzeas,
pois os materiais em suspensão neles retidos podem
ser recuperados. Dessa forma, é possível aferir seu
volume e peso para estimar os sedimentos em suspensão, bem como, analisá-los quimicamente, pois
farão parte dos solos das várzeas, nos quais, geralmente, são cultivados arroz, legumes e hortaliças.
Observa-se, pela análise dos valores limiares para águas de uso doméstico, potável e águas
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subterrâneas, que há algumas diferenças de interpretação para alguns elementos, que também ocorrem entre os vários órgãos internacionais (Tab. 1).
Parâmetros físico-químicos das águas	
No caso da água, é extremamente importante a medição dos parâmetros físico-químicos de temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido, Eh e pH, no
próprio local de amostragem, isto é, no momento da
coleta da amostra de água.
A temperatura desempenha um papel de destaque no controle do meio aquático e suas variações
são parte do regime climático normal de uma região.
Entretanto, as variações de temperatura, influenciadas por fatores tais como latitude, altitude, estação
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do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade
de coleta da amostra, podem alterar os demais parâmetros físico-químicos, os quais são extremamente
importantes para a interpretação e para as conclusões dos estudos geoquímicos.
A condutividade depende diretamente da
temperatura, fornece a quantidade de sais existentes na água, dando uma boa indicação das modificações na composição química da água. Representa
uma medida indireta da concentração de poluentes
e, consequentemente, da sua potabilidade: acima
de 500 µS/cm, a água é imprópria para consumo
humano; até 1.000 µS/cm, é utilizada para a dessedentação de animais.
O OD refere-se ao oxigênio molecular (O2)
dissolvido na água. A concentração de OD nos cursos d’água depende da temperatura, da pressão atmosférica, da salinidade, das atividades biológicas,
das características hidráulicas (existência de corredeiras ou cachoeiras) e, de forma indireta, de interferências antrópicas, como o lançamento de efluentes nos cursos d’água. O conteúdo de OD abaixo de
5 mg/L é impróprio para consumo humano.
O potencial de redução (Eh) é a espontaneidade ou a tendência de uma espécie química em adquirir elétrons e, desse modo, ser reduzido. Reações
de oxirredução (redox) podem determinar a mobilidade de muitos compostos inorgânicos. Além disso,
as condições redox regem as indicações para a degradação biológica dos contaminantes constituídos
por hidrocarbonetos. Cada espécie tem seu potencial intrínseco de redução. Utilizando-se diagramas
Eh versus pH, obtêm-se indicativos da especiação
de metais em água.

Figura 3 – Equipamentos utilizados para leitura dos
parâmetros de pH, oxigênio dissolvido, temperatura
e condutividade.
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Dos parâmetros físico-químicos medidos no
local da amostragem, o pH (potencial hidrogeniônico) é o único que não depende diretamente da
temperatura; porém, é muito importante nos estudos ambientais porque influencia diversos equilíbrios químicos (mobilidade dos elementos, ligações
químicas e meios ácidos/básicos) que ocorrem naturalmente nos corpos d’água. O pH é uma medida
da intensidade do caráter ácido de uma solução. É
dado pela atividade do íon hidrogênio (H+), sendo
medido potenciometricamente e apresentado em escala antilogarítmica. A escala de pH, compreendida entre 0 e 14, indica se o meio é ácido, básico ou
neutro, quando o pH for menor, maior ou igual a 7,
respectivamente. O pH é uma propriedade expressa
unidimensionalmente, ou seja, sem unidade.
O pH básico contribui para a precipitação de
elementos tóxicos, como os metais pesados, inibindo sua geodisponibilidade; ao passo que o pH ácido
favorece a disponibilidade dos referidos elementos,
exercendo também efeitos sobre a solubilidade de
nutrientes.
Assim, é imprescindível, para os estudos ambientais, que, no momento da coleta da amostra,
proceda-se à medição dos parâmetros físico-químicos em equipamentos portáteis, específicos para
esse fim (Fig. 3). Os procedimentos em detalhe da
medição são descritos em Ferreira Pinto (2007).
Amostragem de sedimentos de corrente e solos	 O adensamento da amostragem de
sedimento e solo pode ser diferenciado por questões relacionadas à importância das áreas amostradas e pelo acesso, porém, respeitando-se a dimensão
da área da drenagem e buscando sempre cobrir toda
a área em estudo, o suficiente para detectar os elementos químicos objeto da pesquisa, considerando
se a sua dispersão.
Lins (2003), no “Manual do Programa
Nacional de Geoquímica Ambiental e Geologia
Médica (PGAGEM)” da CPRM/SGB, sugere uma
rotina de procedimentos, mostrada a seguir:
A amostragem dos sedimentos de corrente
deve ser realizada na zona de deposição de finos da
calha da drenagem, efetuando-se uma coleta composta definida em uma faixa em torno de 100 m ao
longo da drenagem, a montante do acesso.
As amostras de solo deverão ser coletadas nos
primeiros 25 cm, nas faixas onde o solo for mais
espesso.
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Figura 4 – Amostragem de sedimento de corrente (esquerda). Amostragem de solos em barranco de estrada;
após a limpeza com enxadão, utilizar pá ou colher de plástico para efetuar a coleta (direita).

Tabela 2 – Quantidades de referência (background), prevenção (contaminados) e de intervenção (prejudiciais
à saúde) de parte dos metais e substâncias em solo brasileiro
Valores orientadores solos (mg/kg) – CETESB
Substância

Referência de qualidade (VRQ)

Antimônio

Prevenção (VP)

(VI)
Agrícola

Residencial

Industrial

< 0,5

2

5

10

25

Arsênio

3,5

15

35

55

150

Bário

75

150

300

500

750

Boro

-

-

-

-

-

Cádmio

< 0,5

1,3

3

8

20

Chumbo

17

72

180

300

900

Cobalto

13

25

35

65

90

Cobre

35

60

200

400

600

Cromo

40

75

150

300

400

Ferro

-

-

-

-

-

Manganês

-

-

-

-

-

Mercúrio

0,05

0,5

12

36

70

Molibdênio

<4

30

50

100

120

Níquel

13

30

70

100

130

-

-

-

-

-

Prata

0,25

2

25

50

100

Selênio

0,25

5

-

-

-

Vanádio

275

-

-

-

1.000*

Zinco

60

300

450

1000

2000

Nitrito

mg/L

1,0

1

-

3

Nitrato

mg/L

10,0

10

-

50

Sulfatos

mg/L

250

250

-

-

F Total

mg/L

0,025

-

-

-

Nitrato (como N)

*Valor obtido na Resolução CONAMA nº 420/2009.
VRQ: valor de referência de qualidade; VP: valor de prevenção; VI: valor de intervenção.
Fonte: Decisão de Diretoria nº 195-2005-E, de 23 de novembro de 2005, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB).
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Tabela 3 – Quantidades máximas permitidas em alimentos para os elementos químicos As, Cd, Hg, Cu, Sn e Pb
Substância

Arsênio

Cádmio

Valores máximos permitidos (VMP) em alimentos
Limite máximo
Alimentos
Substância
Alimentos
(mg/kg)
Gorduras vegetais
0,1
Óleos e gorduras virgens
Óleos, gorduras e emulsões
Gorduras e emulsões refinadas
0,1
refinadas
Gorduras hidrogenadas
0,1
Caramelos e balas
Açúcares
1,0
Bebidas alcoólicas fermentadas

10
10
10

0,1

Gelados comestíveis

10

01

Lactose

2,0

1,0

Mel

10

Sucos de frutas cítricas (enlatados)
Óleos, gorduras e emulsões
refinadas
Caramelos e balas
Cacau (exceto manteiga de cacau e
chocolate)
Chocolate adoçado
Dextrose (glicose)
Sucos de frutas cítricas
Leite fluido, pronto para consumo

150

1,0
2,0
0,3
0,05

0,5

Peixes e derivados

2,0

1,0

Alimentos para fins especiais
(preparados especialmente para
lactentes e crianças até três anos)

0,2

Partes comestíveis de cefalópodes

2,0

1,0

Bebidas alcoólicas fermentadas
Bebidas alcoólicas fermentodestiladas

1,0

Ovos e produtos de ovos

1,0

Leite fluido, pronto para consumo

0,1

Mel

1,0

Peixe e derivados
Produtos de cacau e derivados
Chá, mate e derivados
Peixe e derivados
Peixes e derivados (exceto
predadores)

1,0
1,0
1,0
1,0

Mercúrio
Peixes predadores

0,1

Frutas, hortaliças e sementes
oleaginosas in natura e
industrializadas

Caramelos e balas

Cereais e produtos à base de
cereais
Gelados comestíveis

Limite máximo
(mg/kg)
0,4

Cobre

Estanho

Chumbo

0,1
2,0
2,0

Fonte: Portaria nº 685, de 27 de agosto de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde.

A quantidade de sedimento a ser amostrada
deve ser de aproximadamente 2 a 3 kg, peneirados
em campo na fração 60 mesh (peneira de náilon).
Para solos, é necessário 1 kg. O material a ser enviado para análise deverá ter quantidade suficiente para
fornecer aproximadamente 100 g de finos (Fig. 4).
Recomenda-se que os locais de coleta de
amostra sejam fotografados em duas posições, uma
de forma a abranger a paisagem mais ampla possível e outra do local específico da coleta, mantendose o registro das amostragens, o qual poderá auxiliar, se for necessário retornar a determinado ponto.
Para as análises laboratoriais, sugere-se que
as amostras de sedimento de corrente e de solo sejam analisadas em laboratório ICP-MS com digestão por água-régia, para Hg, por AAGV, para Se, por
AAGH, com digestão por HNO3+H3PO4. Convém
lembrar que o avanço da tecnologia e a rapidez da
Revista Brasileira de Geociências, volume 42(2) 2012

informação fizeram com que os equipamentos e processos analíticos progredissem muito rapidamente
nos últimos anos. Portanto, é de bom alvitre manter-se atualizado quanto às melhorias introduzidas
na área.
Para as amostras de solos, sugerem-se duas
aberturas diferentes, por ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 5% e abertura total (água-régia),
para fins de comparação dos resultados: a água-régia é um agente oxidante que, durante o processo
de ataque químico, pode modificar a valência dos
metais. Esse efeito somente pode ser deduzido por
meio da extração dos metais em meios mais ou menos acidificados. É possível, também, comparar-se
os dois métodos, pois a água-régia detecta os elementos contidos na estrutura dos minerais, ao passo
que o EDTA detecta apenas os elementos livres e os
adsorvidos.
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METAIS EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RESOLUÇÃO CONAMA 357
( até 5x o valor de referência.
de 5x até o maior resultado obtido )
TÓXICOS

ESSENCIAIS E TÓXICOS
0

AI
As
B
Cd
Pb

100km

0,11 a 0,50
0,050 a 0,80
0,020
0,63
0,0011 a 0,005
0,005 a 0,020
0,011 a 0,020
0,050 a 0,465

Ba
Fe
Mn
Ni
Zn

0,71 a 3,50
3,50 a 5,59
0,31 a 1,50
1,50 a 12,19
0,11 a 0,50
0,50 a 1,21
0,266
0,181 a 0,768

100 amostras (43%) com excesso em um ou mais metais

Figura 5 – Ilustração da distribuição dos locais amostrados e resultados analíticos (metais pesados) de
amostras de águas de abastecimento público de rios, açudes e lagos, poços tubulares e tipo amazonas no
estado do Ceará (Frizzo 2006).
Os valores em solos, que devem sofrer intervenção por parte dos órgãos responsáveis pela
saúde pública, são fornecidos pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB
(Tab. 2).
Amostragem de vegetais – alimentos	
Visando à verificação das vias de contaminação dos
seres humanos e animais, procede-se à coleta de alimentos que constituem a dieta da população exposta. Nas comunidades rurais, as hortaliças (couve,
tomate, cebolinha, alface, batatas etc.) fazem parte
da dieta diária. Convém que sejam coletadas, também, amostras de solos das hortas onde foram coletadas as hortaliças, para confirmar o caminho do
processo de contaminação – rocha/solos/água/alimento/humano –, o que possibilitará o diagnóstico
da origem, dos condutos e dos problemas decorrentes. Com as informações referentes às causas e aos
efeitos, é possível empreender as ações necessárias
para bloquear o caminho da contaminação e aquelas
para descontaminar as pessoas já afetadas.
As hortaliças coletadas devem ser limpas (lavadas), secas e trituradas. Na preparação, utilizar a
digestão com HNO3 e H2O2, em micro-ondas: 0,5 g
de amostra + 5 mL HNO3 + 2 mL H2O2 - T = 180° C
/ P = 1.400 W. Submeter a leituras no espectrômetro de emissão por plasma acoplado indutivamente,
com detecção por massa ICP-MS.
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Os valores máximos permitidos (VMP) para
os elementos químicos arsênio (As), cádmio (Cd),
mercúrio (Hg), cobre (Cu), estanho (Sn) e chumbo (Pb) para vários alimentos são fornecidos pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
do Ministério da Saúde (Tab. 3).
Apresentação dos dados geoquímicos Os resultados das análises químicas devem ser espacializados
por meio de mapas, figuras ilustrativas de distribuição dos elementos químicos de interesse do estudo,
contendo sua localização e representação dos valores de cada estação/ponto. Essa representação pode
ser pontual (Fig. 5), por curvas de isovalores (Fig. 6)
ou da bacia hidrográfica a montante do ponto amostrado (Fig. 7), no qual é espacializado o resultado do
elemento pesquisado, informando suas características, seu comportamento e seus efeitos e aplicações.
ESTUDOS
EPIDEMIOLÓGICOS
E
ECOTOXICOLÓGICOS
A epidemiologia é
a disciplina que estuda a ocorrência e a distribuição de doenças em uma dada população e os fatores
responsáveis por esse agravo à saúde. Segundo De
Capitani (2006), a epidemiologia tem por base estudar os possíveis fatores envolvidos na relação saúde-doença, tais como: genéticos, infecciosos, hábitos de vida (alimentação, tabagismo, alcoolismo),
ocupacionais, gênero, idade, além dos relacionados
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ELEMENTO: Pb

ELEMENTO: AI
> 0,1 mg/L*

> 0,1 mg/L*

> 0,799 mg/L

0,170 a 0,484 mg/L

> 0,832 mg/L

0,216 a 0,524 mg/L

0,484 a 0,799 mg/L

< 0,170 mg/L

0,524 a 0,832 mg/L

< 0,216 mg/L

ELEMENTO: Fe

ELEMENTO: Cu

> 0,3 mg/L*

> 0,009 mg/L*

> 2,48 mg/L

0,36 a 1,38 mg/L

> 0,0265 mg/L

0,0088 a 0,0177 mg/L

1,38 a 2,48 mg/L

< 0,360 mg/L

0,0177 a 0,0265 mg/L

< 0,0088 mg/L

ELEMENTO: Zn

ELEMENTO: Mn
> 0,18 mg/L*

> 0,1 mg/L*

> 0,180 mg/L

0,044 a 0,112 mg/L

> 0,1095 mg/L

0,0380 a 0,0988 mg/L

0,112 a 0,180 mg/L

< 0,044 mg/L

0,0988 a 0,1595 mg/L

< 0,0380 mg/L

ELEMENTO: B

ELEMENTO: Mn

> 0,5 mg/L*

> 12 mg/L*

> 0,750 mg/L

0,130 a 0,440 mg/L

> 10,60 mg/L

2,40 a 6,50 mg/L

0,440 a 0,750 mg/L

< 0,130 mg/L

6,50 a 10,60 mg/L

< 2,40 mg/L

30

0

30

60 km

* Valor Máximo permitido pela Resolução CONAMA 357 e Portaria MS 518 para água de abastecimento público.
** Valor Máximo recomendado pela OMS (WHO, 1993)
+2ı)
x

x

x

x

ı = desvio padrão

(> a +ı)
x x

(> + ıa

(< )
x

(> +2ı)

= valor médio

Figura 6 – Ilustração de apresentação dos resultados de isovalores, mostrando a variação do conteúdo de
Pb, Al, Fe, Cu, Zn, Mn, B e K nas águas de sistema de abastecimento público no Nordeste do estado do Pará
(Macambira & Viglio 2006).
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ZINCO - Zn

Elemento calcófilo com alta mobilidade no ambiente oxidante e em
meio ácido. No ambiente redutor e em meio neutro a alcalino torna-se praticamente
imóvel. Seu mineral mais comum é a blenda (esfalerita). Suas principais
associações metalogenéticas são com Cu, Pb, Ag, Au, Sb, As e Se em depósitos de
sulfetos. Também pode se associar ao Mg em alguns silicatos de rochas máficas.

47º

24º

48º
24º

49º
47º

Zinco - Zn
Fração < 180 µm (80 #)

50º
25º

25º
48º

49º
0

5

10

20

30

40
Km

Bacias Empobrecidas (<41 ppm)
Bacias com Valores de Background (41 a 91 ppm)
Bacias Enriquecidas (92 a 146 ppm)
Bacias Muito Enriquecidas (>146 ppm)
Valor Médio = 62 ppm

O zinco desempenha um papel vital no desenvolvimento animal. No
homem, sua deficiência pode causar dermatites e nanismo. Uma dieta rica em Zn
diminui o risco de hemorragias e melhora a cicatrização das feridas. Na agricultura,
os baixos teores de Zn podem evidenciar áreas com baixa produtividade agrícola e
nesses casos ele é usado como suplemento nutritivo para promover o crescimento
das plantas. Entretanto, altos teores de Zn nos solos podem ser tóxicos para a
plantação de cereais. Nos humanos esta toxidade pode causar problemas
circulatórios e de concentração mental.

Figura 7 – Mapa geoquímico de Zn, mostrando sua distribuição nos sedimentos na bacia hidrográfica do rio
Ribeira de Iguape – Paraná e São Paulo (Lopes 2007).

Essencial para a maioria dos organismos (em excesso por ser tóxico)
Essencial para algumas espécies, podendo ser tóxico para outras
Geralmente tóxico para a maioria dos organismos
Função biológica suspeita
Radioativos

Figura 8 – Tabela periódica (elementos essenciais e tóxicos) e possíveis efeitos biológicos (modificado de
Plant et al. 2001).
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ao meio ambiente (materiais geológicos naturais e
antropogênicos).
Os estudos epidemiológicos têm por objetivo
(Gordis 1996 apud De Capitani 2006): identificar a
causa e os fatores de risco que provocaram a doença em investigação, visando a determinar a forma de
transmissão ou via de exposição; determinar a extensão da doença dentro da população exposta; estudar
a história natural da doença, se é aguda, subaguda
ou crônica, duração do problema, prognóstico quanto à cura, cronificação, sequelas e morte; conhecer
a mudança da distribuição das doenças ao longo do
tempo, como mudanças no padrão de mortalidade e
na incidência da doença com relação ao gênero, às
faixas etárias, à expectativa de vida etc.; avaliar medidas terapêuticas e preventivas; fundamentar políticas públicas e decisões sobre regulação relacionadas a problemas de contaminações ambientais, por
exemplo, com os resultados dos estudos.
A Ecotoxicologia é o ramo da Medicina que
estuda a composição química e os efeitos dos elementos e das substâncias tóxicas encontradas no ambiente natural ou antropizado, bem como o diagnóstico e a remediação dos danos causados à saúde.
Assim, quando da constatação de valores de
elementos nocivos (metais pesados) acima do recomendado pelos órgãos de saúde em águas, sedimentos, solos ou vegetais, os profissionais da área da
saúde utilizam-se dos estudos epidemiológicos e/ou
ecotoxicológicos para verificar se os elementos nocivos detectados estão sendo assimilados pelo organismo humano e se estão causando algum mal à
saúde das pessoas. Da mesma forma, tendo-se um
diagnóstico médico de que determinada população
está sofrendo de algum mal, devido ao excesso de
elementos químicos nocivos, utiliza-se a Geologia,
principalmente a Geoquímica, para verificar se o
meio natural (sedimento, água, solos, vegetais e ar)
apresenta valores acima do permitido, buscando, assim, sua causa.
Plant et al. (2001) apresentam, na Fig. 8, a tabela periódica e os possíveis efeitos biológicos conhecidos de vários elementos químicos, apontam
que os essenciais para a saúde humana são: H, Na,
K, Mg, Ca, Co, Mn, Mo, Fe, Cu, Zn, C, N, O, P,
S, Cl, Se e I, sendo que alguns destes, se consumidos em excesso, podem causar efeitos adversos. Os
elementos V, Cr, Ni, Si, B e F são essenciais para
algumas espécies e tóxicos para outras. O Li e Br
têm função biológica suspeita, tendo em vista que as
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pesquisas efetuadas não conseguiram caracterizálos adequadamente. Os elementos considerados tóxicos são Al, As, Cd, Sb, Hg, Tl e Pb e os radiativos
podem causar danos a saúde a depender da quantidade e do tempo de exposição.
Avaliação da população exposta
Quando a
detecção é feita pela Geologia, procede-se à definição das populações expostas e à realização das
análises biológicas pelo melhor indicador (sangue,
urina, tecido, unha e cabelo) relativo aos elementos
pesquisados.
É relevante que se tenha um número significativo de pessoas avaliadas – variável da população exposta – e que sejam individualizadas em grupos por idade (1 a 15, 16 a 40, 41 a 70) e sexo, pois
as vias de contaminação, por vezes, são diversas.
Por exemplo, a contaminação por chumbo no Vale
do Ribeira mostrou-se mais severa nas crianças, nas
quais a principal via de contaminação era a poeira, revolvida pela passagem de veículos na estrada
de terra situada próximo às residências e espalhada
pelo vento (Cunha et al. 2006). Já em contaminação
por água, a população idosa estará mais exposta, devido ao fator acumulativo de ingestão de água contaminada há anos.
Quando da definição da população a ser submetida às amostragens biológicas, é necessário elaborar um projeto de pesquisa de avaliação de risco
à saúde humana e submetê-lo para aprovação a uma
Comissão de Ética de alguma instituição de pesquisa legalmente constituída para esse fim. Também
deve-se contatar os órgãos locais responsáveis pela
saúde pública (Secretaria Municipal de Saúde) para
lhes dar ciência e convidá-los a participar do trabalho a ser realizado. Esse procedimento facilitará
sobremaneira a aceitação por parte da população,
transmitindo-lhes confiança e segurança.
Previamente às coletas de sangue, devem-se
realizar reuniões com as pessoas expostas e explicar-lhes os objetivos da pesquisa, esclarecer as dúvidas e comprometer-se a voltar àquela localidade
para comunicar os resultados, sejam eles positivos
ou negativos. Esse compromisso é de extrema importância para que a população mantenha a confiança na pesquisa em execução e em outras futuras, assim como nos interlocutores.
Os locais de coleta das amostras biológicas da
população devem ser amplos o suficiente para acomodar dezenas de pessoas, como escolas, igrejas e
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Tabela 4 – Concentração de arsênio em urina da população de controle não exposta (Cerro Azul) e populações
expostas de Iporanga e médio Vale do Rio Ribeira de Iguape (De Capitani et al. 2005)
Grupo

Área/Local

Controle*** Cerro Azul/PR

Alto Vale / área urbana /
Iporanga/SP

1

Médio Vale / Faixa Piririca
Nhunguara, Castelhanos, Galvão,
São Pedro, Ivaporunduva

2

Médio Vale / Fora da Faixa
Piririca
Pilões, Maria Rosa

3

Total

Iporanga + Médio Vale/SP

População

n

Criança**

As urinário (µg.L-1)

n (%)
-1
Máximo > 40 µg.L

Mediana

Mínimo

73

3,60

1,00

34,12

0 (0)

Adulto

83

3,87

1,00

16,00

0 (0)

Total

156

3,86

1,00

34,12

0 (0)

Criança

82

8,35

1,00

33,49

0 (0)

Adulto

29

7,42

1,00

27,55

0 (0)

Total

111

8,07

1,00

33,49

0 (0)

Criança

67

9,85

1,00

55,69

3 (4,5)

Adulto

123

11,68

1,00

76,19

7 (5,7)

Total

190

11,04

1,00

76,19

10 (5,3)

Criança

28

3,64

1,00

31,28

0 (0)

Adulto

46

3,11

1,00

68,92

2 (4,3)

Total

74

3,62

1,00

68,92

2 (2,7)

Criança

177

7,99

1,00

55,69

3 (0,8)

Adulto

198

9,09

1,00

76,19

9 (2,4)

Total

375*

8,21

1,00

76,19

11 (2,9)

n (%)
< LD****

51 (32,9)

13 (11,6)

20 (10,4)

29 (39,2)

62 (16,4)

*Três participantes foram excluídos; **7 a 14 anos; ***Sakuma 2004; ****Limite de detecção (2,00 µg.L-1). n: número de amostras.
As: arsênio.

Concentração de As-u

60
40

PbS (µg/dL)

Concentração de As

80

20
0
n=

156
Controle

112
1

192
2

74
3

Grupo

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Sexo masculino

15,09

Sexo feminino

8,68
6,07

7,24
4,66

4,92

5,45 5,27

5,14
3,50

Ribeira Adrianópolis Vila Mota Porto
e Capelinha Novo

2,65 2,21

Serra

Cerro
Azul

Figura 9 – Boxplot com os valores de concentração
de arsênio em urina – As-u (µg.L-1) – da população
controle não exposta (Cerro Azul) e populações
expostas dos Grupos 1 (Iporanga), 2 (Faixa Piririca)
e 3 (Pilões e Maria Rosa).

Figura 11 – Médias aritméticas das concentrações
de chumbo no sangue nas populações de crianças,
segundo o sexo.

dependências de associações de moradores, para que
a coleta seja realizada o mais rapidamente possível.
No decorrer dos procedimentos de coleta, é
importante aplicar um questionário individual aos
participantes, para se ter o registro de nome, o endereço, a idade, o sexo, os dados sobre a saúde (principalmente doenças de alto risco), o hábito alimentar

etc. (Apêndice 1). Os participantes devem assinar
um termo de consentimento livre e esclarecido, ressaltado no caráter voluntário em participar da pesquisa (Apêndice 2).
No caso da coleta da amostra de sangue, devese efetuar a desinfecção do local de punção venosa
com etanol a 70%. Aproximadamente 5 mL de sangue
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10,00
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8,00
6,00

6,06
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5,36
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4,00
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PbS (µg/dL)

12,00

Ribeira Adrianópolis Vila Mota Porto
e Capelinha Novo

Serra

6

8,8

2,8

2

Cerro
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população exposta: área próxima a Plumbum
população exposta: área afastada da Plumbum
população não exposta

PbS (µg/dL)

8

4

Figura 10 – Médias aritméticas das concentrações de
chumbo no sangue das crianças do Vale do Ribeira.

9
8
7
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4
3
2
1
0

Não consomem verduras

10

2,00
0,00

Consomem verduras

1,8

Figura 13 – Médias aritméticas das concentrações
de chumbo no sangue das populações de adultos.

0

Ribeira Adrianópolis Vila Mota Porto
e Capelinha Novo

Serra

Cerro
Azul

Figura 12 – Médias aritméticas das concentrações
de chumbo no sangue das populações das crianças,
de acordo com o consumo de verduras e legumes das
hortas domésticas.
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81,5%
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97,7%
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0,3%
1
Mocambo - 1,18 mg/L
N. Horizonte - 3,9 mg/L
Retiro - 0,20 mg/L

Vaqueta - 1,92 mg/L
Alto S. João - 3,93 mg/L

Figura 15 – Resultados das investigações
epidemiológicas, com prevalência de indivíduos com
fluorose dentária nas comunidades do município de São
Francisco, em Minas Gerais (Velasquez et al. 2006).

Figura 14 – Ilustração da distribuição de fluoreto no município de São Francisco, em Minas Gerais. Em cinza
≤ 0,8 ppm e em preto os valores ≥ 0,8 ppm são nocivos à saúde humana (Velasquez et al. 2006).
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devem ser obtidos de cada pessoa. Sugere-se utilizar
tubos de coleta a vácuo para análise de traços de metais, sem anticoagulante. A amostra deve ser mantida
sob refrigeração (- 20° C) durante o transporte para o
laboratório, até que as análises sejam realizadas.
RESULTADOS
Na análise dos resultados,
deve-se considerar os dados levantados no questionário (Apêndice 1), assim como a variabilidade interna do corpo humano na assimilação de elementos químicos nocivos. Deve-se considerar, também,
que outros elementos podem atuar no arrefecimento dessa nocividade. Por exemplo, algumas comunidades ribeirinhas do rio Madeira, no Amazonas,
significativamente expostas a mercúrio por meio do
elevado consumo de peixe, não apresentam, em especial, sinais ou sintomas da doença de Minamata.
Pesquisadores sugerem que seja a atuação do selênio (castanhas e outras fontes naturais), as quais estão no hábito alimentar dessas comunidades (Choil
et al. 2008, Fonseca et al. 2007 e 2008).
A partir da sistematização e do tratamento
estatístico dos dados, os resultados do trabalho de
pesquisa em Geologia Médica devem ser disponibilizados de forma integrada, mostrando-se os dados geológicos e epidemiológico-ecotoxicológicos
de forma clara e objetiva. Devem conter a localização geográfica dos materiais analisados e da população exposta, metodologia utilizada, conclusões e
recomendações. Sempre que possível, apresentar figuras e tabelas.
Como exemplo, podemos citar De Capitani
et al. (2005), que apresentam os resultados da pesquisa de exposição humana ao arsênio no médio
Vale do Ribeira, São Paulo/Paraná, considerando
que valores acima de 40 µg/L de arsênio em urina
são nocivos à saúde humana, segundo o Ministério
da Saúde, CONAMA e World Health Organization
– WHO (Tab. 4 e Fig. 9).
Cunha et al. (2006) apresentam os resultados de pesquisa sobre a contaminação humana a
chumbo no Vale do Ribeira. À exceção da população de controle (Cerro Azul), as demais, como
Vila Mota e Capelinha, estão localizadas próximas à antiga metalurgia da Plumbum, cidades
de Ribeira e Adrianópolis, e as comunidades da
Serra (município de Iporanga) e Porto Novo (município de Adrianópolis) estão expostas ao chumbo
(Figs. 10 a 13), considerando que valores acima de
10 µg/dL de chumbo no sangue são nocivos à saúde
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humana, segundo o Ministério da Saúde, CONAMA
e WHO.
Velasquez et al. (2006) apresentam os resultados de pesquisa de fluorose dentária em aquíferos
contidos nas rochas calcárias do Grupo Bambuí, os
quais apontaram que 65,4% da população das comunidades do município de São Francisco (Minas
Gerais) possuem grau elevado de fluorose, com
comprometimento estético e funcional dos dentes
(Figs. 14 e 15).
ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DE
RISCO Após conhecimento do problema que afeta determinada população, a ética profissional nos
impõe comunicar os resultados a essa população de
forma realista. É recomendável que, primeiramente,
eles sejam informados aos responsáveis pela saúde
pública local, por vezes também do meio ambiente,
lideranças sociais e políticas e com eles debatidas
as formas de enfrentamento do problema. Em seguida, deve-se promover uma reunião com a população
sob risco, com a participação dos responsáveis retromencionados, para comunicar os resultados e debater propostas de mitigação e monitoramento.
Segundo Di Giulio & Figueiredo (2005), o
objetivo maior da comunicação de risco – palavra
utilizada para designar os possíveis efeitos que os
materiais ingeridos pela água, pelo ar, pela pele e
pelos alimentos possam afetar a segurança e a saúde de uma população exposta – à saúde humana é
fornecer informação sobre a probabilidade de exposição a um determinado fator e a natureza e extensão de suas consequências. Esses autores relatam,
de forma inédita, na área de Geologia Médica, as
dificuldades – tanto dos responsáveis pela pesquisa quanto dos jornalistas que cobriram o caso – para
comunicação dos riscos ao chumbo que a população da Vila Mota está exposta, devido à proximidade dos rejeitos da metalurgia da mina de Panelas, no
município de Adrianópolis (PR).
Assim, para que se alcance a eficácia pretendida, é fundamental que se defina, primeiramente, a
mensagem a ser comunicada, os objetivos da comunicação e o público-alvo. É importante ressaltar que
a percepção do risco pode ser significativamente
prejudicada se houver uma insuficiente compreensão sobre os potenciais efeitos sobre a saúde. A boa
comunicação torna-se relevante, pois, apesar da excelência científica de um trabalho, pode-se cair no
descrédito popular se a comunicação for deficiente
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ou incompleta, levando à perda de credibilidade
da ciência como instrumento a ser utilizado para o
bem-estar das pessoas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS Essa proposta de
trabalhos relacionados à Geologia e Saúde atingiu
o objetivo de estabelecer procedimentos para avaliar riscos geológicos à saúde ambiental em áreas de
mineração, podendo ser utilizada como orientantivo
para pesquisadores das áreas das geociências e da
saúde, os quais pretendem iniciar atividades de pesquisas e trabalhos relacionados à Geologia Médica.
Considerando-se que o trabalho em Geologia
Médica é uma atividade multidisciplinar, faz-se necessário que os profissionais da Saúde e da Geologia
participem de todas as fases do projeto, desde o planejamento à execução, avaliação, apresentação e
comunicação dos resultados. Se possível, quando os
problemas forem constatados, contribuam para sua
solução.
Vale salientar que a Geologia Médica é um
excelente auxiliar, principalmente, na prevenção de
doenças e segurança alimentar. Nesse particular, é
importante avaliar os excessos e as deficiências de
macro e microelementos disponíveis, contribuindo para a saúde pública da região estudada. Assim,
mesmo que o objetivo do trabalho não seja especificamente uma avaliação voltada à área da saúde,
será extremamente útil que, ao proceder as análises,
incluam-se a daqueles elementos sabidamente nocivos à saúde.
Os pesquisadores em Geologia Médica devem
ter o cuidado na comunicação do risco, principalmente

à população exposta. A divulgação científica, se feita de forma adequada, contribui para o fortalecimento da ciência e tecnologia e é uma ferramenta primordial na democratização do acesso aos resultados
das pesquisas. Além disso, é importante para “reduzir as distâncias entre ciência, tecnologia e sociedade; aumentar o conhecimento dos princípios básicos
e do equipamento social do mundo moderno para
que a sociedade possa utilizá-lo, não como mágica,
mas como ferramenta de trabalho” (Landi 2004 in Di
Giulio & Figueiredo 2005).
Sugere-se, ainda, que, para qualquer empreendimento que possa modificar o meio físico (mineração, agricultura, pastagem, indústrias, grandes
obras), seja efetuado um diagnóstico sobre as condições das águas, dos solos, dos sedimentos e do
ar, antes, durante e após o encerramento das atividades econômicas. Essas informações são extremamente úteis e de baixo custo, o que dará segurança à população vizinha ao empreendimento e ao
empreendedor, que poderá tomar ações preventivas e/ou corretivas caso sua atividade esteja provocando alterações nocivas ao meio ambiente.
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Apêndice 1 – Exemplo de questionário a ser aplicado a cada indivíduo
QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EXPOSTA E
NÃO EXPOSTA AO ALUMÍNIO
INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS – VALE DO RIO PIAUÍ (MG)
Dados pessoais:
Número: _______________
Local da entrevista:_________________________________
Data: _____ / ________ /
Tipo de amostra: sangue ( ) fezes ( )
Nome: ___________________________________________________________________________________________________
Endereço atual do informante:__________________________________________________________________________________
Bairro:_________________
Cidade:___________________
Telefone:________________________
Tempo de moradia na região:_____________
Procedência: ______________________________________
Sexo: Feminino ( )
Masculino ( )
Idade:______________
Cor:___________________
Área de residência:
Urbana ( )
Rural ( )
Proximidade com a fonte de contaminação (rio, poço, área de mineração): _____________________________________________
Hábitos alimentares: ________________________________________________________________________________________
Quantas vezes por semana você come: __________________________________________________________________________
pescado ( )
legumes ( )
arroz ( )
feijão ( ) frango ( )
carne ( )
fígado ( )
Nos últimos três (03) dias consumiu algum desses alimentos?
Sim ( ) Não ( )
Qual?_________________
Procedência dos alimentos (local, mercado):______________________________________________________________________
Consumo de água:
Rede (torneira) ( )
Nascente ( )
Poço ( )
Poço artesiano ( )
Ribeirão ( )
Consumo diário:
Chá: _____ /dia
Café: ______./dia
Suco industrializado: ______./dia
Leite (e derivados): ________ /dia
Consome verduras plantadas em casa?
Sim ( )
Não ( )
Quais? _________________________
Tem horta em casa?
Sim ( )
Não ( )
Origem das frutas consumidas: ________________________________________________________________________________
Dados sobre a saúde:
Tem algum problema de saúde?
Sim ( ) Não ( )
Qual? ___________________________________
Há quanto tempo? __________________________________________________________________________________________
Consome suplementos minerais (cálcio, fósforo, outros)? Vitamina?
Sim ( ) Não ( )
Qual? _________
Toma algum medicamento?
Sim ( ) Não ( )
Qual? ___________________________________
É diabético?
Sim ( ) Não ( )
Algum familiar morreu de câncer?
Sim ( ) Não ( )
Tipo: Pele ( ) Pulmão ( ) Outros( )
Observações do entrevistador: ________________________________________________________________________________
Entrevistador: _____________________________________________________________________________________________

Apêndice 2 – Modelo de ficha a ser assinada pelos voluntários em participar da pesquisa
CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR DA PESQUISA
Esta pesquisa tem por objetivo a AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ALUMÍNIO EM PACIENTES PORTADORES OU NÃO
PORTADORES DE DOENÇAS DEGENERATIVAS RESIDENTES NO VALE DO RIO PIAUÍ, MINAS GERAIS.
A sua participação neste estudo é voluntária. Mesmo que você decida participar, você tem plena liberdade para sair do estudo
a qualquer momento, sem incorrer em nenhuma penalidade. Seu atendimento médico não será prejudicado caso você decida não
participar ou decida sair do estudo já iniciado.
Você poderá fazer todas as perguntas que julgar necessárias antes de concordar em participar do estudo, ou a qualquer
momento, e receberá de seu médico os esclarecimentos adequados sobre seus direitos.
A sua identidade será mantida como informação confidencial. Os resultados do estudo podem ser publicados, mas sua identidade
não será revelada sem seu consentimento específico para tal, por escrito. Os registros médicos, porém, poderão ser consultados pelos
orientadores do estudo, pelo comitê de ética e pelas autoridades de saúde.
Eu li e entendi todas as informações sobre este estudo e todas as minhas perguntas foram respondidas a contento. Portanto,
consinto voluntariamente em participar deste estudo.
Nome do paciente
Assinatura
Testemunha
Assinatura
Nome do pesquisador
Assinatura

322

Revista Brasileira de Geociências, volume 42(2) 2012

