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RESUMO
O presente trabalho descreve os resultados da avaliação de riscos à saúde humana por in gestão de pescado contaminado
por mercúrio cm duas áreas de gari mpo de ouro na Amazõnia Brasileira ~ São Chico e C rcpori zinho. A metodologia de
avaliação de risco à saúde humana (USEPA, 19X9) pode ser dctinida como uma metodologia quantitativa que utiliza
modelos biológicos e estatísticos e resulta cm estimati vas numéricas , ou índices , que relacio nam a intensidade da
poluição aos riscos à saúde humana. Tais índices são comparáveis entre si c podem ser utilizados no gcrenciamcnto
ambiental , com vistas à priorização de áreas a serem estudadas, avaliação de med idas alternativas de remediação e
provê a população de informações sobre a periculosidadc do local. Esta metodol ogia é composta de quatro etapas
interligadas, iniciando com a caracterização da fonte, avaliação da exposição, avaliação da toxicidade e tinali za com a
caracteri zação de risco c avaliação das incertezas. Os resultados mostraram yue a ingestão de pe ixes contaminados por
mercúri o oriundos das áreas de garimpo representa risco de aparec imento de efeitos não cancerígenos à saúde publica.
Em São Chico, os riscos resultaram cerca de 20 vezes acima do valor da unidade. a qual representa a inexi stênc ia de
risco. Apenas uma área no Crcporiz inho, con siderada área de referência, resultou em risco desprezível. Utili zando-se
modelo de compartimento único para se estimar as concentrações de mercúrio em sangue e cm cabelo da população
local a partir da ingestão de peixes (W HO, 1990), c comparando-se com os teores de mercúrio medidos em amostras
biológicas desta mesma popul ação, pode-se inferir que a população de São Chico não consome peixes da barragem
local. Sugere-se, ainda, que os teores de Hg em sangue da população devam estar relacionados à ex posição ao vapor de
mercúrio em adição à exposição ao metilmcrcllrio por ingestão de pescado.
PALAVRAS-C HAVE: mineração artesanal de o uro, mercúrio, avaliação de risco.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho descreve resultados parciais obtidos cm duas áreas de garimpo de ouro na Amazônia brasileira São Chico c Creporizinho ··como parte de uma avaliação ambiental c de saúde humana (E&IlA), realizada pelo Centro
de Tecnologia Mineral (CETEM), com a colaboração do Instituto Evandro Chagas (lEC), sob coordenação geral da
United Nations Industrial Dcvclopmcnt Organization (UNIDO). O E&HA é parte do projeto GEF/UNIDP/UNIDO
Global Mcrcury Projcct · Remova! of Barricrs lo thc lntroduclion of Clcaner Artisanal Gold Mining and Extraction
Technologies:·
O garimpo de ouro é a mais importante fonte antropogénica de mercúrio para os ecossistemas aquáticos amazónicos.
Liberado na queima do amálgama, atinge a atmosfera, podendo retornar aos ecossistemas aquáticos e terrestres através
da deposição seca ou úmida. O mercúrio, quando oxidado, estará disponível para ser metilado, produzindo
metilmercúrio (Mellg), uma substância ncurotóxica c tcratogênica, capaz de bioacumular e biomagniticar nas cadeias
tróticas, especialmente nos ecossistemas aquáticos. Sendo assim, os peixes, que estão cm um dos níveis tróficos mais
altos da cadeia alimentar aquática, representam a principal via de exposição de Mellg para a população humana.
Populaçiies ribeirinhas estão mais expostas a esse tipo de contaminação pela maior treqüência da ingestão de pescado c,
adicionalmente, quando próximas de áreas de garimpos de ouro, pela maior concentração de Hg encontrada nos peixes.

2.0BJETIVO
O objetivo desse trabalho foi realizar uma avaliação do risco ú saúde humana por consumo de peixes amazônicos,
oriundos de áreas soh influência da ati v idade de garimpo de ouro.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Área do Estudo
As coletas foram realizadas cm agosto de 2003, em duas áreas de estudo · garimpos de São Chico (06o2531 S c
56o0299W) e Creporizinho (06 o5014S e 56 o3500W), ambas localizadas na
Reserva Garimpeira de Ouro do
Tapajós, Estado do Pará, entre as cidades de .lacareacanga c ltaituba distribuídas ao longo dos tributários do rio Tapajós
e pertencentes a bacias hidrográficas distintas: bacias do rio Jamanxin e do rio Crepori, respectivamente.
A área de garimpo de ouro do São Chico está localizada a 5 Km de distância da rodovia Transamazônica. A vila de
moradores possui 134 habitantes, sendo que 41% deles são garimpeiros. Desde o início da atividade garimpeira cm
1963, a vila apresentou dois períodos de prosperidade, um no final da década de 80 e o outro no final da década de 90,
quando depósitos primários ricos cm ouro lóram descobertos. Atualmente, a explotaçào de ouro encontra-se cm baixa,
sendo que cm São Chico, a produção de ouro estú praticamente restrita ao re-processamento dos rejeitos produzidos na
década de 80.
Creporizinho é uma típica vila de garimpo de ouro com uma população estimada em l 000 habitantes. As áreas de
garimpo do Papagaio, Areal, Tahocal e Bofe estão localizadas próximas a vila, onde o ouro aluvial tem sido explotado,
bem como desde meados da década de 90, há cxplotação de depósitos primários. Atualmente, a explotação de minérios
oriundos de solos lateríticos, depósitos primários, bem como o re-processamento de rejeitos é comum por toda área.

3.2. Quantificação de mercúrio total
Para avaliação da concentração de mercúrio total foram pesados aproximadamente 0,5 g de músculo de peixe em balão
volumétrico de 50 mi, adicionados 2 ml de NHO,-HCI0 4 (I: I), 5 ml de H,S0 4, e I ml de H,O. Essa mistura foi
aquecida em placa quente a 230-250"(' por 20 minutos. Depois de resfriada, a solução foi avolumada para 50 mi com
água. Uma aliquota de 5 ml foi introduzida no Automatic Mercury Analyzer Hg 3500, espectrómetro de absorção
atômica com sistema de geração de vapor trio de mercúrio. A precisão aceita foi de 90'Yo.
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3.3. Metodologia de avaliação de riscos à saúde humana
A avaliação de risco à saúde humana seguiu protocolo da United Statcs Envimnmcntal Protcction Agency (USEPA,
1989). Ela é composta de quatro etapas distintas: I) Elaboração de modelo conceituai qualitativo, considerando fontes e
poluentes potenciais, comportamento c transferências ambientais. vias de exposição predominantes c efeitos tóxicos
críticos; 2) Avaliação da exposição. envolvendo a estimativa das doses de contaminantes recebidas pela população
humana exposta, para cada via de exposição identificada no modelo conceituai: 3) Avaliação da toxicidade , abrangendo
a class ificação dos efeitos tóxicos potenciais dos contaminantes cm cancerígenos c não cancerígenos: e, 4)
Caracterização dos riscos, processo que sumariza e combina os dados de avaliação da toxicidade c exposição cm
relação a valores de referências, tanto em expressões quantitativas quanto cm avaliaçiks qualitativas.
As equações de exposição usadas para determinar a dose de contaminantes ingerida via alimentaçiio. considerando uma
exposição crónica. foi derivada pela USEPA ( 19R9) e está mostrada abaixo.
DICs = (C~I~FE

l I PC

DIC 'taxa de ingestão do contaminante (mg/kg/dia)
C '{;Oncentraçào do contaminante (mg/kg)
TI 'laxa de ingestão (g/dia)
TFE 'tempo de duração e freqüêneia de exposição (dias/ano/durante n anos)
PC 'flCSo corporal (70kg para adultos)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 234 espécimes de pei xes de 16 espécies foi coletado. sendo 73 espécimes de 13 espécies no São Chico e
161 espécimes de I I espécies no Creporizinho. em I I pontos de amostragem. pertencentes as suas áreas: 4 pontos no
São Chico (PI- Antigas cavas: P2 - Açude do São Chico ; P3 - lguarapé do Rosa: P4 - Rio Novo) c 7no Creporizinho
(P5 - Baixão do Papagaio: P6- Baixào do Bofe; P7 - Baixão do Baieta: P8 ·- Baixào do Buriti: P9 - Área do Porto
Alegre: PIO - Grotão do Amazonas; PII - Grotão do Chico Chimango). Foram realizadas análises de Hg Total no
músculo de todos os peixes coletados. Faz-se necessário ressaltar que a pesca perto das áreas de garimpo,
principalmente por causa da alta turbidez da água decorrente da garimpagem. possui como conseqüência. a dificuldade
de se encontrar peixes, pois migram para áreas com melhores condições de sobrevivência.
Os resultados mostraram que os nivei s de mercúrio total nos peixes do São C:hico (2,53 ±3.91 11g/g, n"/3) são mai s
elevados do que nos peixes do Crcporizinho (0.36±0.33 11g/g. nt6 I: ptí,OOO I) c que os valores minimos encontrados
são similares para ambas as áreas (0,025-0,027!-lg/g), mas os valores máximos encontrados são uma ordem de grandeza
maiores no São Chico (21 ,90!-lgig).
A média de mercúrio ( 1,04!-lg/g) encontrada para todas as espécies de peixes deste trabalho
encontradas cm alguns outros rios da Amazônia. especialmente rios contaminados (;\kagi,
Creporizinho , 22% dos peixes coletados apresentaram concentrações acima de 0.5 11g/g,
humana por exposição a mercúrio através do consumo de peixe considerando-se uma taxa
1990), enquanto que no São C:hico essa porcentagem atinge mais de 60'1.,.

lúi similar a concentrações
1994. Castilhos. 1998). No
valor limite para proteção
de ingestão padrão ( WHO,

Atualmente, nenhuma forma química do mercúrio, incluindo as organitícadas são classitícadas como cancerígenas aos
seres humanos. referenciando-se, portanto. a efeitos não cancerígenos. Na caracterização dos riscos à saúde humana,
sob abordagem de rastreamento. emprega-se um indicador denominado de Quociente de Perigo (QP), definido como a
razão do nível de exposição a uma única substância ou de uma dose de ingestão diária (E) pela dose de referência (DR).
Quando o QP (E/ DR) excede a unidade, isto indica a possibilidade de efeitos adversos potenciais à saúde humana
decorrentes daquela especifica exposição ambiental. O valor da DR para o Mellg é de 0,0001 mg. kg 1.d-' (I RIS , 2005).
Sob abordagem de rastrcamento, a USEPA indica utilizar estimativa de dose Upper-bound:' Assim. a dose de ingestão
diária deve ser obtida pela multiplicação do limite de confiança de 95'Yo do valor da média de Hg total estimada,
considerando todos os peixes, pela taxa de ingestão de peixes por humanos adultos da população local e di vidido pela
média de peso corporal de um adulto (70kg). Apesar de só ter sido analisado o llg total. considera-se que cerca de 7595% deste, no músculo, é MeHg (Huckabcc et ai. 1979). Assim, adorando-se um modelo conservativo. tlJi assumido
que todo o mercúrio no peixe seja MeHg. Os QPs obtidos para as duas áreas c para os li pontos de coleta estão
a presentados na Tabel a I.
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O estudo soc io lógico realizado na comunidade do Süo C hico c C rcpori z.inho (M a this. 2003) infonnou que cerca de 60"'o
da população consome peixe uma vez por seman a c cm torno de 90% con some duas vezes. Por esta razão, foi
1
considerada uma taxa de consumo de pei xes de ce rca de 0,02 Kg.d- nas duas áreas do estudo. dado que a pesca não é
habitua l e o pe ixe da reg ião não é capturado l~1c ilme nte . havendo carc nc ia de pescado em áreas próx imas a garimpos de
ouro, pelo menos em garimpos próximos apenas aos pequen os ri achos e/ou antigas cavas de mineração, como é o caso
das áreas investigadas .
Todos os QPs calcul ados apresentaram valo res acima da unidade para todas as áreas de estudo, variando de I ,5 a 28.5.
com exceçào do ponto P li, considerado como uma área de refe rênc ia pe las suas características ambi entais. O
reservatório do São Chico (P2) fo i o ponto que apresentou os maiores valores de HQ , ma is de 20 vezes o valor da
unidade, seguidos por PI , P4 . c P3. Na á rea do C reporiz inho. os valores de QP resultaram e m tomo de 2 vezes s uperior
à unidade para todos os locais, exceto cm PX. onde o QP atin giu 3,3 c em PI I. que result ou abaixo da unidade. como
mencionado anteriormente.
Tabela I. Quoci ente de Peri go est imado para expos ição ao MeHg através do consumo de peixe no São Chi co e no
Crcpori zi nho.
Area de Estudo
N
São chico
73
AI
15
A2
33
16
A3
9
A4
161
C reporiz inho
AS
17
15
A6
A7
33
39
AX
A9
22
AIO
lO
Ali
25
Tota l
234
N · numero de cspcc uncs.

Hg
2 .53t3.91 *
0 .57±0.75
4 .9 7±4 .XO
0.32±0.1 5
O.X3±0.43
0. 36±0 .33
0 .27±0.16
0 .3 0±0.3 0
0 .32±0.3 5
O.ti6±0 .33
0.25±0.2R
0 .32±0 . 17
0 . 13±0 . 10
1.03±2.41
(Teste I - student ;

DR
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
I E-04
* p<O,OOO I)

Dose Ingerida
9.R E-03
2,7 E-03
1.9 E-03
1. 1 E-03
3.2 E-03
1.2 E-03
9,9 E-03
1.3 E-03
1.3 E-03
2,2 E-03
1.1 E-03
1.2 E-03
4 ,9 E-03
3,9 E-03

QP
14,8
4. 1
28,5
1,7
4 ,X
I ,R
1.5
1.9
1.9

3,3
1,6
I ,S
0 ,7
5,X

Os resultados sugerem que para todos os pontos amostrai s estudados. excelo o P li. as populações estão sujeitas a
perigos potenc ia is à saúde, devido ao consumo de pe ixe con ta minado com mercúrio. sendo o local amostral P2, o mai s
evidente deste pe rigo. São a ltame nte recome ndados estudos deta lhados da biodisponibilidade do Hg. assim como uma
campanha de consci cnti zação . di rigida ii popul ação local . sobre os riscos de se con sumir pei xe contam inado do
reservatório pró ximo ii comunidade.
O mode lo de compartime nto único (WIIO. 1990) permite o cá lculo cm ;,1eady-state'tla concentração de mercúrio em
sangue (C) em J.lg.r ' . em seres humanos. Esta concentração está relacion ada à dose diária de ingestão (d, cm !l de Hg).
como seg ue: C o(),95d . A concentração de me rc úrio no cabe lo é pro porciona l à encontrada no sang ue durante a
formação do fi o de cabelo. A razão sanguc:cabc lo em humanos é cerca de I :250. mas diferenças signi fic ati vas
individuais já foram encontradas (WIIO, 1990). Um sumário das estimativas para concentrações de mercúrio em sangue
e em cabelo a partir da aplicação do mode lo de compartimento único e teores medidos na população humana em São
Chico e pa ra Crc pori zinho estão apresentados na T abe la 11.
Tabela 11. Sumário das concentrações de mercúrio enco ntradas para as áreas de São Chico e C reporizinho :
concentração de Hg nos pe ixes; dose di úria de ingestão de Hg ca lculada (dose): concentração estimada de Hg em
sangue (b) : estimati va da concentração de llg cm cabelo (h): concentração medida no sangue da população (ll g no
sangue); e. concentração medida no cabe lo da população (Hg em cabelo).
A rea de garimpo

llg c m pe ixe*

Dose

S

Cabe lo

(pg.g"' )

(pg.d -')

(ftg.r' )

(pg .g-' l

Hg e m sangue
Hg em cabelo
(pg.r ' ) #
(pg.g ') #
São Chico
3.44
I 03 .3
9X.2
24.5
21 ,6 ± 18,26(2 34 ) 3, 16± 2.63 ( 137)
Crepo ri z inho
0.41
12.3
11.7
2,9
23.2 1±27, 11 (401) 1.82± 1.53 (11 6)
* = valor limite superior de conti ança da médi a aritméti ca ; # Rod rigues-Filho etla .. 2004
Conforme a Ta bela 11 . as concentrações de ll g estimadas para sangue c cabelo da po pul ação de São Chi co
resultaram s uperiores às observadas na popul ação . Con si derando somente os pontos PI , P3 e P4 , as
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concentrações de Hg estimadas para sangue c cabelo são próximas aos valores verificados (23,5flgT c 5,9 ~tg .g·
'), indicando que as estimativas ob tidos para o P2 não espelham a rea lidade. poi s resultam muito superiores às
observadas na população (cerca de 4 vezes os teores no sangue c X vezes os teores no cabelo). sugeri ndo ser
incomum a ingestão de peixes advindos do ponto 1'2. Isto foi confirmado por entrevistas com a população loca l.
provavelmente co mo resultado de uma percepção geral da contaminação de Hg no reservatório (1'2). No
Creporizinho. as dilc renças e ntre o modelo c o observado na popul ação nüo lúra m tão dispares.
1

Pode-se assumir que os teores de mc n:urio no sangue represente m as l(mnas inorgânicas e orgãnicas do
mercúrio, enquanto que os teores de merc úrio no cabelo indicam teores de mct ilmercúrio. Sendo assim , aos
teores médios de Hg medidos no cabelo das populações (entre 2 c 3 flg.g ·'), utilizando-se n modelo de
compartimento único. corresponderiam kores de Hg no sang ue em torno de I O flg.l" 1 • Entretan to. f(lram
observados no sangue das populações amostradas, teores médios de mercúrio superiores a 20 flgT 1 , indicando
que a mais importante via de exposição nas populações de São Chico c de Creporizinho seja a via inalatóri a, ao
mercúrio vapor, tanto pela exposição ocupacional quanto ambiental. Aceitam-se como limite de tolcrã ncia
1
biológica para mercurio, teores de 30 f.lg .1" cm sangue c como o limite normal, teores de X flg.l" 1 (WIIO, 1990).
Entretanto, Drasch e co laboradores (200 I) observaram clássicos sintomas de intoxica<;ão por mercúri o em
1
1
garimpeiros de ouro que mostraram níveis de mercúrio cm sangue entre 11 ~tg.1" c 294 ~tg.l •
Ainda, em ambas as populações investi gadas, há indi víduos com ní vei s altos de merc úrio no sangue (I 00- 200
1
~tg . l" ) , na urina (60- 70 flg.g·' de crea tinina) c no cabdo ( 10-1 5 flg.g. 1) , os quais necessitam de oric ntaçües para
ev ita r continua exposição. Os ele itos c ríti cos relacionados iL exposição ao mercúrio va por são tremores nas mãos,
di stúrbios de memória . distimções do siste ma nervoso c insuli ciê nc ia renal crónica. resultante de do<:nça
autoimune induz ida pela exposição ao mercúrio vapor, como graves conseq üê nc ias.
Cons iderando os teores de referênci a de ex posição ao metilmcrcuri o (W I lO , 1990), os teores médios observados
para mercúrio etn sangue c cabelo estão abaixo dos valores associados a e fe itos adversos no sistema nervoso
1
( -200~tg.l" c 50 flg.g -', respecti vamente), observados através do au mento na incidência de parcstes ia e m
aproximadamente 5'Yo. Observaçiies clínicas no Iraque sugerem que as mulheres sejam mais sensíveis aos eleitos
tóx icos do McHg durante a grav idez; mulheres grávidas podem sofrer efeitos da exposição de meti i mercúri o cm
concentrações mais baix as do que as concentra<;i\es observadas para mulheres não grávidas, sugerindo um maior
risco para aquelas (WHO, 1991 ).
O va lor de rcterê nci a para concentraçüo de ll g cm cabelo estú na fJixa de l-2pg/g (WIIO, 1990). Va lo res cm
cabelo de mulheres gráv idas cm torno de20flg/g indicam risco pa ra os fetos. A WHO ( 1990) reporta que para
ní ve is próx imos a 5 0flg~ fi g cm cabelo, já podem ser ob scrvados efeitos clínicos c para mulheres gráv idas com
concentrações maiores de 70 ug/g de Hg e m cabelo. o ri sco de di stúrbi os ne urológ icos no bebê é 30% maior.
Níveis de IO[Jg/g de Hg cm cabelo devem ser considerados como o limite mú xi mo para uma mulher gráv ida
(WHO, 1990). Uma ava li ação recente cons idera o limite de 5pg/g ll g cm cabelo como um valor seguro para
mulheres grávidas , onde 6flg~ vem sendo considerado como limite de to lcni ncia biológica para população em
geral (WHO, 1990).

5. CONCLUSÃO
Os resultados mostraram que a ingestão de peixes contaminados por mercúrio. o riundos das áreas de ga rimpo de ouro.
pode causar efeitos adversos, não cancerígenos, à saúde da pop ulaçüo, cm ambas as áreas estudadas, sendo q ue no
garimpo do São Chico o limit e de exposição foi superado c m mai s de 20 vezes. Neste ponto amostral , na barragem do
São C hico, fica demonst rada a biodisponibilizaçào do mercúrio para me tilaçao c bi omagniticaçao c m peixes do loca l.
Ape nas um ponto amostrado. da área do Crcporizinho, e considerado como uma área de referê ncia resulto u e m valor
abai xo da unidade, sugerindo a não ex istênc ia de riscos a saúde humana por ingestão de pescado . Entretanto, trata-se de
área ribeirinha, o nde é prová vel que a taxa de ingestão de peixes seja superior iL considerada neste estudo c, portanto,
resu lte em maior valor de Q P. inclusive ac ima da unidade.
Utilizando-se o modelo de compartimento único para se estimar as conccntraçi\cs de mercúrio em sangue c cm cabelo
da população local a partir da ingestão de peixes (WHO, 1990), c comparando-se com os teores de merc úri o medidos
em amostras biológicas desta mesma população, pode-se inferir que a população de São Chico não consome peixes da
barragem local c que a mais importante via de exposição nas popu lações de São Chico c de Crcpori zinho seja a via
inalatória, ao mercúrio vapor, tanto pela ex posição ocupacional quanto amb ien ta l. S ugere-se, também. que a exposição
ao mctilmercúrio através da ingestão de pescado co nt ribua parcialmente para a exposi<;üo total ao merc urio nestas
populações.
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