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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia interdisciplinar utilizada para 
avaliar a contaminação ambiental por arsênio no município de Paracatu. Este 
estudo, multidisciplinar e multiinstitucional, se desenvolveu de forma independente, 
sendo financiado pela Prefeitura Municipal (Secretarias Municipais de Saúde e de 
Meio Ambiente) e com a contrapartida das instituições públicas envolvidas na 
execução do projeto na forma de cessão dos pesquisadores e realização de todos 
os exames ambientais e humanos em seus laboratórios. Coordenado pelo CETEM, 
este estudo contou com outras 6 instituições públicas de pesquisas (Programa de 
Pós-Graduação em Geoquímica Ambiental - UFF; Centro de Desenvolvimento 
Sustentável-UnB; Instituto Evandro Chagas, FIOCRUZ e Faculdade de Ciências 
Medicas da UNICAMP). A avaliação da contaminação ambiental por arsênio orientou 
o desenho do estudo epidemiológico de avaliação da exposição humana. No 
decorrer de 34 meses- com término em dezembro de 2013-, foram apresentados 6 
relatórios parciais e um Relatório Final à Prefeitura, sendo que a Audiência Pública 
para a apresentação dos resultados finais foi realizada em 18 de março de 2014. 
Neste congresso serão abordadas as metodologias interdisciplinares necessárias 
para a execução de projetos desta natureza. 
 
PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinaridade; arsênio; toxicologia ambiental; 
comunicação com a sociedade; mineração. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this work is to share the methodological bases applied in this 
research project, starting from a basic framework that be considered as a conceptual 
model for As environmental and epidemiological assessment in Paracatu city. 
Multidisciplinary and multi-institutional, this work was carried out independently, 
afforded by Municipality (Health and Environmental Secretaries) with complementary 
financial support by government institutions. This study is part of the 3-years 
environmental and health assessment research project performed by six Brazilian 
institutions under the general coordination of CETEM (Environmental Geochemistry 
Department - UFF; Centro de Desenvolvimento Sustentável - UnB; Evandro Chagas 
Institute, FIOCRUZ and State University of Campinas, School of Medicine). A 
descriptive epidemiological study to assess the human exposure was carried out 
based on environmental data. It has been presented 6 draft reports and one Final 
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Report to Municipality. The Public Audience was also performed on March, 18th to 
inform stakeholders and citizens about the conceptual model, methodologies, main 
results and recommendations. The required interdisciplinary methodological bases 
applied in this research will be presented and discussed. 
 
KEYWORDS: interdisciplinarity; arsenic; environmental toxicology; risks 
communication; mining.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A preocupação com a contaminação ambiental por arsênio (As) e riscos à saúde 
pública em Paracatu-MG resulta, principalmente da presença da maior mineração de 
ouro a céu aberto do Brasil na porção norte da área urbana do município, da 
associação sempre presente do ouro com minerais de As e de denúncias 
apresentadas ao longo dos últimos anos, em jornais locais e em sites da internet, de 
possível exposição humana excessiva ao arsênio em Paracatu. 
 
A atividade industrial no Morro do Ouro em Paracatu iniciou em 1987 com ouro em 
rocha oxidada e a partir de 2006 iniciou a explotação também do minério de ouro 
sulfetado. Com baixo teor de ouro (0,4g/tonelada), foram produzidas 15 toneladas de 
ouro em 2013. O conteúdo de sulfetos é, em média, de 3 a 4%, juntamente com a 
arsenopirita, a pirita, e a pirrotita, que são as formas mineralógicas mais comuns, 
ocorrendo também a galena, esfalerita e calcopirita. A mina opera 24 h por dia e seu 
fechamento está previsto para 2030 (Sims, 2014). A estrutura física inclui a mina a 
céu aberto, duas plantas de beneficiamento com capacidade nominal de 61Mt, duas 
bacias de contenção de rejeitos e infraestrutura relacionada (Henderson, 2006). 
 

Paracatu é uma cidade histórica de Minas Gerais, a 230 km de Brasília, com cerca 
de 85.000hab e uma economia fortemente baseada na agricultura de grãos e no 
setor mineral (ouro, zinco, chumbo e calcário). 
 
A total inexistência de dados disponíveis na literatura especializada sobre a 
exposição ambiental humana ao arsênio no município potencializava esta situação 
de incerteza. Visando avaliar a real situação de contaminação por arsênio no 
município, em 2010, a Prefeitura Municipal de Paracatu-MG solicitou ao Centro de 
Tecnologia Mineral-CETEM, um estudo com o objetivo de avaliar a contaminação 
ambiental por arsênio e a exposição humana ambiental associada. 
 
O CETEM, para responder a esta solicitação de forma adequada, reuniu um grupo 
de pesquisadores multidisciplinares, de 6 instituições públicas de pesquisas do 
Ministério da Educação-MEC: Programa de Pós-Graduação em Geoquímica 
Ambiental- UFF e Universidade de Brasília- UnB-Centro de Desenvolvimento 
Sustentável; do Ministério de Saúde-MS: Instituto Evandro Chagas e Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, e a Faculdade de Ciências Medicas da 
UNICAMP, do Estado de São Paulo. O estudo se desenvolveu de forma 
independente durante 34 meses (início em março de 2011 e término em dezembro 
de 2013), tendo sido financiado diretamente apenas pela Prefeitura Municipal 
(Secretarias Municipais de Saúde e de Meio Ambiente), e com a contrapartida das 
instituições envolvidas na forma de cessão dos pesquisadores e realização de 
análises de amostras ambientais e humanas em seus laboratórios. A FUNCATE, 
Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais, cadastrada como 
fundação de apoio no MEC-MCTI, teve sua atuação na gestão administrativa e 
financeira do projeto. 
 
Seguindo metodologia de pesquisa científica, a equipe multidisciplinar, dividida em 
coordenações de sub-áreas do conhecimento e sendo os autores deste artigo os 
seus coordenadores, elaborou revisão bibliográfica sobre cada um dos diversos 
temas que, apresentados e discutidos em uma série de seminários técnicos, deram 
origem ao Plano de Ação, baseado nas premissas assumidas pela equipe. O Plano 
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de Ação desta pesquisa foi concebido tendo a abordagem transdisciplinar como eixo 
principal e a toxicologia e o comportamento do arsênio (As) no meio ambiente como 
fundamentos, sendo que as atividades foram realizadas em duas fases: 1) avaliação 
da contaminação ambiental, que subsidiou o desenho do estudo epidemiológico, e 
2) estudo epidemiológico de exposição ambiental humana ao arsênio. Em paralelo 
aos estudos ambientais e epidemiológicos, foi realizada uma pesquisa para apoiar 
campanhas de informação local sobre As, visando identificar os canais de 
comunicação de massa e avaliar o papel da comunicação interpessoal sobre o tema. 
 
O As possui diversas formas químicas, mas o As inorgânico é considerado a forma 
mais tóxica deste elemento e foi classificado como cancerígeno humano (Grupo I) 
pela Agencia Internacional para Pesquisas sobre Cancer (IARC) e pela Agência 
Ambiental Norte-Americana (Grupo A) (IARC, 1987; US EPA, 2001). Grande parte 
dos estudos disponíveis na literatura sobre toxicidade de As está relacionada à 
exposição ambiental via oral, por ingestão de águas de beber naturalmente 
contaminadas com As inorgânico em altíssimas concentrações, da ordem de 100 a 
1000µg/L (Ravenscroft, Brammeret al. 2009). Uma grande variedade de efeitos 
adversos à saúde, incluindo câncer em órgãos internos, como pulmão, fígado, 
bexiga e rim (IARC 2012) e de pele, além de efeitos cardiovasculares e neurológicos 
tem sido atribuída à exposição crônica ao As, principalmente por via oral através da 
ingestão de águas. Estudos relacionados à exposição via inalação ao arsênio 
presente em material particulado da atmosfera são predominantemente por 
exposição ocupacional (trabalhadores em áreas de mineração com fundição de Zn, 
Cu e de Pb e refinarias, principalmente) (IARC 2012). Em termos gerais em 
situações de exposição não-ocupacional, a inalação contribui com menos de 1% da 
dose total de arsênio a que a população está ambientalmente exposta. Estudos que 
relacionam a exposição ambiental por inalação, na grande maioria, consideram as 
fundições principalmente de Zn, Pb e Cu como fonte de emissão de pequenas 
partículas (>1µm) enriquecidas com arsênio para o ambiente externo à indústria 
(ATSDR 2007; Maud, J. & Rumsby, P.; 2008). 
 
Neste artigo serão abordadas as metodologias interdisciplinares necessárias para a 
execução de projetos desta natureza e mostrados os resultados da avaliação da 
contaminação ambiental por arsênio em Paracatu. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Diversos seminários técnicos multidisciplinares foram realizados previamente e 
continuamente a cada uma das etapas do projeto, visando analisar os resultados 
preliminares e definir as melhores estratégias e metodologias para a execução de 
atividades seguintes. As discussões técnicas entre a equipe multidisciplinar, bem 
como a interação entre as diferentes perspectivas, promoveram a 
interdisciplinaridade e permitiu ajustes ao longo da execução da pesquisa. Desta 
forma, foi definida como primeira fase da pesquisa, a caracterização dos níveis 
de As na principal via de exposição humana para a maior parte da população de 
Paracatu: nas águas de abastecimento doméstico de consumo humano na área 
urbana. E a seguir, a caracterização de níveis de As em material particulado na 
atmosfera. A segunda fase relaciona-se ao estudo das taxas de mortalidade 
relativas aos tipos de câncer que tem alguma ligação conhecida com o histórico 
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de exposição ambiental e/ou ocupacional ao As, pela investigação de casos de 
dermatoses e dermatologias referidas nos Postos de Saúde da Família (PSF), 
estudo epidemiológico e à avaliação dos biomarcadores de exposição (teores de As 
em urina, cabelo e sangue). Num processo de triagem de casos suspeitos, 
identificando pacientes com problemas dermatológicos crônicos a partir das fichas 
diárias individuais de atendimento dos PSFs de Paracatu e de informações do 
Hospital da Mulher, foram organizados os dados sobre dermatologias referidas nos 
PSFs. Os pacientes foram examinados pela equipe médica deste projeto com o 
objetivo único de identificar afecções dermatológicas que tivessem aderência aos 
critérios diagnósticos dermatológicos oriundos da exposição ao arsênio inorgânico 
(Guha Mazumder 2000). Tais atividades foram realizadas após a aprovação do 
projeto pelo Comitê de Ética, registrado no CONEP/CAE (04328912.0.0000.0019). 
Os dados da pesquisa para campanhas de informação foram coletados por meio da 
aplicação de um questionário semi-estruturado, aplicado a 460 moradores destes 
mesmos bairros. 
 
A amostragem de águas de consumo humano, referenciadas ao cadastro técnico da 
COPASA, que atende 97% da população urbana, abrangeu desde a captação de 
águas, tanto superficiais (no Rio Santa Isabel, sub-bacia do Rio Escuro) quanto 
subterrâneas, a água tratada, após armazenamento, na distribuição e águas de 
torneiras em residências, sobretudo localizadas no “fim de linha” do sistema de 
distribuição, totalizando 49 pontos de amostragem. Adicionalmente, foram 
amostradas e analisadas águas de poços na área rural do município, os quais 
abastecem comunidades rurais (Arraial Lagoa de Santo Antônio, Poço de São 
Sebastião e Povoado de São Domingos). 
 
As amostras de filtros contendo partículas totais em suspensão (PTS) coletadas da 
atmosfera são referentes a 8 estações de coleta existentes no município, instaladas 
e gerenciadas pela mineradora de ouro e distribuídas no município, sendo que uma 
delas - estação Arena - possui dois coletores, um de PTS e um outro de MP10 
(partículas inaláveis). O PTS é constituído de partículas em suspensão na atmosfera 
de diâmetro inferior a 100 µm e MP10 de partículas de diâmetro inferior a 10 µm. 
Ressalta-se que não estão disponíveis no município amostradores de qualidade de 
ar gerenciados pela Prefeitura Municipal ou por qualquer outra instituição, 
governamental ou não, além da empresa mineradora de ouro. 
 
As concentrações de arsênio (As) foram analisadas em filtros oriundos de coleta 
contínua de 24 horas. As análises foram realizadas em filtros que representam uma 
coleta de 24 h por mês, englobando o período de maio de 2011 a junho de 2012, de 
cada uma das 8 estações de amostragem. Esta ampla amostragem, de abrangência 
anual, é necessária em função das normais variações de velocidade e direção de 
ventos e regime de chuvas. 
 
As análises de As total em águas de consumo humano (bem como águas 
superficiais e subterrâneas, sedimentos e solos) foram realizadas nos laboratórios 
ACME e Labáguas da PUC-RJ, ambos utilizando ICP-MS. O As no MP atmosférico 
foi analisado no Laboratório de Análises Minerais do CETEM por ICP-OES, tendo 
sido realizados exercícios de intercalibração laboratorial. 
 
Mais de 70 pesquisadores, técnicos e estudantes, incluindo agentes de saúde, 
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enfermeiras e pessoal de apoio local, estiveram envolvidos no projeto. As 
instituições locais envolvidas diretamente foram a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a Secretaria Municipal de Saúde, e a Faculdade Tecsoma (Cursos de 
Biomedicina e de Enfermagem). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os teores de As em águas e sedimentos fluviais das sub-bacias hidrográficas do 
córrego Rico e Ribeirão Entre Ribeiros, via de regra, apresentam-se em não 
conformidade com as referências de qualidade definidas pelas Resoluções do 
CONAMA Resolução do CONAMA n. 357/2005 (critérios de qualidade de água) e 
Resolução CONAMA 454/2012 (critérios de qualidade para sedimentos de 
dragagem). De acordo com os ensaios de extração sequencial de solos e 
sedimentos, as frações solúvel e trocável exibiram valores extremamente baixos, 
correspondendo a menos de 2 % do teor total de As, indicando baixa disponibilidade 
do As para o ambiente nos solos e sedimentos em Paracatu. Entretanto, 
invertebrados expostos a solos da bacia do Córrego Rico, em bioensaios agudos, 
evidenciaram disponibilização de As para a biota terrestre, embora não tenha sido 
verificado efeitos nocivos. Recomendam-se testes para avaliar a exposição crônica. 
Deve-se ressaltar, por outro lado, que os corpos hídricos destas bacias hidrográficas 
não são utilizados para consumo humano pela população urbana. 
 
Todas as amostras de água de consumo humano mostraram teores de As abaixo do 
VMP (Valor Máximo Permitido) de 10 μg/L, definido pela Portaria 2.914/2011 do 
Ministério da Saúde. Somente duas amostras resultaram em teores de As acima do 

limite de detecção do método analítico utilizado, de 0,5 μg/L, uma com 0,6 g/L e 
outra com 1,8μg/L, na entrada do sistema de tratamento. Na saída do sistema de 
tratamento para a distribuição no município, os teores de As mostram-se, todos, 
abaixo de 0,5μg/L. Tais resultados estão de acordo com dados de monitoramento 
semestral da COPASA. Amostras de águas de poços na área rural do município que 
abastecem comunidades rurais também mostraram teores de As abaixo de 0,5 μg/L. 
Os resultados dos teores de arsênio em aguas de consumo humano foram 
encaminhados à COPASA e entregues nas residências e nas empresas amostradas, 
com um laudo explicativo de interpretação do resultado. 
 
A concentração média de As no material particulado total na atmosfera para o 

período de amostragem (maio de 2011 a junho de 2012) resultou em 5,7 ng/m3 (0,7- 

18,8 ng/m3). Tal resultado está dentro de faixas esperadas para áreas urbanas (5 a 7 

ng/m3; Maggs, 2000). Entretanto, os maiores teores são encontrados em áreas 
próximas à mineração de ouro e na direção predominante do vento da região 
(Estações Alto da Colina, Arena -inclusive PM 10- e União), sendo que a 

concentração média de As no MP10 da Estação Arenas é de 5,1 ng/m3 (1,7-12,4 

ng/m3). Em média, a concentração de As no MP10 correspondeu a 
aproximadamente 30% da concentração no PTS. 
 
Considerando o valor referencial de 30 ng/m3 (derivado pela CAL EPA) o risco de 
doenças não cancerígenas via inalação de arsênio é desprezível. Em metodologias 
de avaliação de riscos ambientais à saúde humana por exposição ao As na 
atmosfera, via inalação, para efeitos cancerígenos, os teores médios referenciais de 
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concentração de As para riscos considerados aceitáveis variam de 0,2 ng/m3 

(IRIS/USEPA) e 0,6 ng/m3 (EC, 2004) a 2 ng/m3 e 6 ng/m3 para riscos de 

1:1.000.000 (10-6) ou 1:100.000 (10-5), respectivamente. Considerando o valor 

referencial de 6 ng/m3, duas (Alto da Colina e Arena) das oito estações amostradas 
mostraram médias superiores no PTS. Deve-se ressaltar, entretanto, que o valor 

referencial considera 6ng/m3 no PM10, amostrado apenas na Estação Arena, tendo 
resultado média anual de 5,1 ng/m³, ou seja, abaixo do referencial utilizado. 
 
O estudo epidemiológico seguiu a metodologia seccional, com amostragem de 
conveniência utilizando critérios de inclusão e exclusão. Considerando-se que a 
caracterização da contaminação ambiental em Paracatu indicou baixa exposição 
crônica ambiental, os possíveis efeitos adversos seriam esperados após longo 
período de exposição ambiental. E considerando-se a tendência a maiores teores de 
As em material particulado da atmosfera próximo à mineração, foram selecionados 
bairros próximos e bairro distante da mineração de ouro. Assim, o critério de 
inclusão da estratégia epidemiológica contemplou os moradores de Paracatu há 
mais de 20 anos, com 40 anos ou mais de idade, sendo morador de bairros 
localizados próximo às atividades da mineração de ouro, atendidos pelo PSF de 
Amoreiras (Amoreiras II, Esplanada, Nossa Senhora Aparecida e Alto da Colina) ou 
de bairro distante da mineração de ouro, o bairro Paracatuzinho, atendido pelo PSF 
Paracatuzinho. O público amostrado foi cerca de 1.000 moradores. Análises de 
arsênio em material biológico para intercalibração interna (no Instituto Evandro 
Chagas) e externa, nacional e internacional, estão em andamento, e a avaliação da 
exposição humana será objeto de publicação futura. 
 
As taxas de mortalidade relativas ao período de 2000 a 2010 (expressas em número 
de casos por 100.000 habitantes) referentes a Paracatu (obtidas e calculadas 
através dos dados do DATASUS) para os tipos de câncer que tem alguma ligação 
conhecida com o histórico de exposição ambiental e/ou ocupacional ao As (pele, 
pulmão, fígado, e bexiga) foram comparadas com as taxas anuais no Brasil, nas 
regiões Sudeste e Centro-Oeste; no Estado de Minas Gerais e em alguns municípios 
mineiros, com e sem atividades de mineração, incluindo mineração de ouro, e que 
apresentam pirâmide populacional similar entre si e com Paracatu e não mostram 
diferenças que indiquem maior número de casos dessas doenças em Paracatu. No 
estudo sobre as afecções dermatológicas com aderência aos critérios diagnósticos 
dermatológicos oriundos da exposição ao arsênio inorgânico, trinta (30) pacientes 
oriundos da área atendida pelo PSF Amoreiras e 14 pacientes do PSF 
Paracatuzinho foram clinicamente examinados e não se evidenciou nenhum caso 
suspeito que preenchesse os critérios diagnósticos propostos pela literatura 
especializada (De Capitani, et al., 2014). Os participantes do estudo para campanha 
de informação são majoritariamente mulheres (64%), possuem idades distribuídas 
entre 18 e 88 anos (média de 46 anos), têm rendimentos familiares considerados 
baixos ou médios (75% dos entrevistados têm rendimentos familiares abaixo de 
R$1500,00) e são caracterizados por níveis de escolaridade baixos (60% dos 
indivíduos não estudaram além do nível primário). Os resultados indicam que a 
principal fonte de informação sobre arsênio, e considerada a mais confiável, é a 
comunicação interpessoal com amigos, parentes e vizinhos e tem diferentes padrões 
em função do gênero. 
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4. CONCLUSÕES 
 
As águas do sistema de abastecimento doméstico de Paracatu não mostram 
contaminação por As, estando de acordo com legislação pertinente e abaixo do 
limite para riscos aceitáveis, não representando uma via de exposição importante 
para a população urbana do município. Quanto à contaminação da atmosfera por 
arsênio, os resultados mostram tendência a maiores teores a partir da mineração de 
ouro em direção à área urbana, mas revelaram baixos teores de arsênio em material 
particulado na atmosfera, com teores médios de arsênio abaixo do referencial 

associado a risco de câncer de 1:100.000 (10-5), nível considerado aceitável por 
organismos internacionais. As taxas de mortalidade relativas referentes aos tipos de 
câncer que tem alguma ligação conhecida com o histórico de exposição ambiental 
e/ou ocupacional ao As não mostram maior número de casos dessas doenças em 
Paracatu. No estudo sobre as afecções dermatológicas com aderência aos critérios 
diagnósticos dermatológicos oriundos da exposição ao arsênio não se evidenciou 
nenhum caso suspeito que preenchesse os critérios diagnósticos propostos pela 
literatura especializada. Campanhas de informação sobre o tema do arsênio 
ganharão em eficácia em Paracatu, se forem adaptadas de acordo o perfil de 
comunicação diferenciado entre homens e mulheres. 
 
A equipe técnica apresentou uma série de recomendações para a continuidade dos 
estudos com foco na proteção da saúde humana em Paracatu, incluindo: a) 
avaliação da potencial exposição ao arsênio (e a outros metais e cianeto) de 
moradores (adultos e principalmente crianças, as quais tem o habito de ingerir solos, 
incrementando a exposição ambiental) de comunidades que consomem águas 
superficiais (e/ou subterrâneas) das bacias hidrográficas do Córrego Rico e do 
Ribeirão Entre-Ribeiros; b) continuidade ao monitoramento de teores de metais em 
águas de abastecimento doméstico (superficiais e subterrâneas) no município, 
incluindo os poços pertencentes ao sistema alternativo de abastecimento doméstico; 
c) acompanhamento dos teores de arsênio no material particulado total, MP2,5 e 
MP10 nas estações de monitoramento Alto da Colina, Arena e União e em áreas de 
empreendimento imobiliário na direção predominante dos ventos e próximo à 
mineração de ouro, visando proteger a saúde humana e ampliação dos estudos para 
avaliação da contaminação por arsênio (outros metais e cianeto) em solos agrícolas, 
água de irrigação e plantas, sobretudo nas áreas jusantes às bacias de contenção 
de rejeitos, em áreas da bacia hidrográfica do Ribeirão Entre-Ribeiros e outras de 
interesse da população de Paracatu, entre outras. 
 
 
5. AGRADECIMENTOS 
 
À população de Paracatu que aceitou fazer parte desta pesquisa. 
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