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RESUMO 
 

PAULELLI, A. C. C.  Avaliação da exposição a elementos químicos em moradores 

residentes em áreas atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério de 

ferro em Mariana (MG). 2019. 151f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

No dia 5 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de mineração, 

denominada “Fundão”, causando um dos maiores desastres ambientais do Brasil. A lama de 

rejeitos, contendo elevada quantidade de elementos químicos tóxicos, se difundiu pelo Rio 

Doce, atingindo o Oceano Atlântico. Como consequência, diversas comunidades ribeirinhas ao 

longo do Rio Doce foram atingidas. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a exposição 

ao Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se e Zn em moradores de Regência, 

Povoação e Campo Grande, no Estado do Espírito Santo e que utilizam água de rios e poços 

afetados pela lama da barragem. Foram incluídos neste estudo transversal 315 indivíduos. A 

determinação dos elementos químicos em amostras de sangue, urina, cabelo, água de beber e 

alimentos foi feita por espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS). As comunidades estudadas foram caracterizadas com baixa escolaridade, elevado 

consumo de alimentos marinhos e alta frequência de atividades na água (recreação, pesca e 

surf). Os sinais e sintomas predominantes relatados foram: psicológicos, mal-estar 

generalizado, cutâneos e gastrointestinais. Os resultados deste trabalho mostram que houve a 

presença de elementos potencialmente tóxicos em altas concentrações na água (Al, Fe e Mn), 

alimentos marinhos (As) e folhas (Fe, Mn, Al e Ba) consumidos nas comunidades nos 

municípios de Linhares e São Mateus. A avaliação de risco mostrou que deve haver 

preocupação sobre possíveis danos à saúde relacionados a presença de selênio e arsênio em 

alimentos, mas não especificamente carcinogênicos. As altas concentrações de As no sangue 

(5,8 a 269 µg L-1), na urina (0,229 a 3733 µg g-1 creatinina), níquel no sangue (0,08 a 21,0 µg 

L-1) e na urina (0,513 a 300 µg g-1 creatinina), Ba na urina (0,10 - 56,5 µg g-1 creatinina), Pb 

em sangue (3,4 - 129 µg L-1) e urina (<LQ - 48,7 µg g-1 creatinina), Hg em sangue (0,05 - 103 

µg L-1) e urina (<LQ - 18,8 µg g-1 creatinina) e Mn em urina (46,7 µg g-1 creatinina) refletem a 

exposição mais acentuada dos participantes, provavelmente pelo consumo de água e alimentos 

contaminados. A análise de 10 segmentos (2 cm cada) de cabelo possibilitou uma avaliação de 

exposição ao longo do tempo, evidenciando que na época do rompimento da barragem houve 

uma maior exposição ao As, Hg, Al, Ni, Pb, Mn e Cr. Esse perfil observado retrata uma maior 

contaminação no momento do desastre. Além disso, observamos que As, Cd, Cr, Hg, Mn, Ni, 

Pb e Se em urina possuem relação com tipo de água consumida (principalmente água de torneira 

e poço), consumo de alimentos marinhos e características socioeconômicas. Assim, futuros 

estudos epidemiológicos devem ser estimulados para avaliar as possíveis consequências à saúde 

decorrentes da exposição aos elementos químicos tóxicos. 

 

Palavras-chave: Biomonitoramento Humano. Avaliação da exposição. Elementos químicos. 

Rio Doce. Barragem “Fundão”. Rompimento de barragem.  
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ABSTRACT 

 

PAULELLI, A. C. C. Evaluation of metal exposure in residents living in areas affected by 

the rupture of the iron ore tailings dam in Mariana (MG). 2019. 151p. Thesis (Doctoral). 

School of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto. - University of São Paulo, Ribeirão Preto, 

2019. 

 

On November 5th, 2015, the mining tailings dam, called “Fundão”, broke out, causing one of 

the largest environmental disasters in Brazil. The tailings mud, containing a high amount of 

toxic chemical elements, spread through the Doce River, reaching the Atlantic Ocean. As a 

result, several resident riverine communities in the Doce Riber were reached. Thus, the 

objective of this study was to evaluate the exposure to Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, 

Mn, Ni, Pb, Se and Zn in residents of Regência, Povoação and Campo Grande, in the state of 

Espirito Santo, which use water from rivers and wells affected by the mud of the dam. A total 

of 315 individuals were included in this cross-sectional study. Determination of chemical 

elements in blood, urine, hair, drinking water and food samples was done by inductively 

coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The study group were characterized by low 

education, high consumption of marine food and high frequency of water activities (recreation, 

fishing and surfing). The predominant signs and symptoms reported were: psychological, 

generalized malaise, skin and gastrointestinal impairments. The results of this work show that 

there was the presence of potentially toxic elements in high concentrations in water (Al, Fe and 

Mn), marine foods (As) and leaves (Fe, Mn, Al and Ba) consumed by the communities of 

Linhares and São Mateus. The risk assessment showed that there should be concern about 

possible health damage related to the presence of selenium and arsenic in food, but not 

specifically carcinogenic. High levels of As in blood (5.8 to 269 µg L-1), urine (0.229 to 3733 

µg g-1 creatinine), nickel in blood (0.08 to 21 0 µg L-1) and urine (0.513 to 300 µg g-1 creatinine), 

Ba in urine (0.10 - 56.5 µg g-1 creatinine), Pb in blood (3.4 - 129 µg L-1) and urine (<LQ - 48.7 

µg g-1 creatinine), Hg in blood (0.05 - 103 µg L-1) and urine (<LQ - 18.8 µg g-1 creatinine) and 

Mn in urine (46.7 µg g-1 creatinine) denote the most intense exposure of the participants, 

probably due to the consumption of contaminated water and foods. The analysis of 10 segments 

(2 cm each) of hair allowed an evaluation of exposure along the time, showing that at the time 

of dam rupture there was a higher exposure to As, Hg, Al, Ni, Pb, Mn and Cr. Furthermore, we 

observed that As, Cd, Cr, Hg, Mn, Ni, Pb and Se in urine are related to the type of water 

consumed (mainly tap and well water), marine food consumption and socioeconomic 

characteristics. Further epidemiological studies must be estimulated to evaluate potential toxic 

effects due to the exposure to toxic elements. 

 

Keywords: Human Biomonitoring. Exposure assessment. Metals. Doce River. “Fundão” Dam. 

Dam rupture.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. MINERAÇÃO NO BRASIL E ROMPIMENTO DE BARRAGENS DE REJEITOS  

 

A mineração no Brasil é uma atividade antiga e com grande importância econômica 

que se iniciou no século XXIII (FELIPPE et al., 2016). Uma das principais atividades de 

mineração no Brasil é a extração de minério de ferro, em termos de produção e exportação, 

alcançando 559,5 milhões de toneladas de minério extraídos em 2016, com teor médio de 54,9% 

de metal, um dos mais ricos do mundo (IBGE, 2018). Minas Gerais (principalmente na região 

do quadrilátero ferrífero) e Pará são os maiores produtores de ferro (IBGE, 2018).  Outros 

elementos químicos também altamente extraídos no Brasil são ouro, cobre, alumínio e níquel.   

A Vale S.A. é a mineradora de ferro mais importante no Brasil, ocupando o primeiro 

lugar na exploração mundial de minério de ferro (348,8 mi de toneladas métricas), pelotas de 

ferro (46,2 m de toneladas métricas) e níquel (311 mi de toneladas métricas de níquel 

produzidas) (VALE, 2019).  

A Samarco é outra importante empresa brasileira de mineração, de capital fechado, 

fundada em 1977 que tem como principal produto pelotas de minério de ferro, produzidas a 

partir da transformação de minerais de baixo teor em um produto nobre de alto valor agregado, 

e comercializado para a indústria siderúrgica mundial (SAMARCO, 2019). A empresa possui 

duas unidades operacionais, 1) Germano: em Mariana (Minas Gerais) que faz a extração e o 

beneficiamento do minério e 2) Ubu em Anchieta (Espírito Santo) que recebe o minério através 

de minerodutos e realiza a pelotização (SAMARCO, 2019). Sendo assim, a estrutura da 

empresa consiste em mina, mineroduto, pelotizadora e o terminal marítimo em Anchieta 

(Espírito Santo) que abastece o mercado global, principalmente para a China (maior produtora 

de minério de ferro de aço no mundo) que agregam valores ao minério transformando em 

produtos para o dia-a-dia (construção civil, bens de capital, setor automotivo, utilidades 

domésticas e comerciais, embalagens e recipientes, outros setores) (IBGE, 2018; LEBEAU; 

MONTGOMERY; BREWER, 2011; SAMARCO, 2019). Os rejeitos (ou resíduos) argiloso e 

arenoso de todos esses processos eram armazenados em grandes represas como Germano 

(barragem de rejeitos), “Fundão” (barragem de rejeitos) e Santarém (barragem de água), que 

também recebiam uma parcela (28%) de rejeitos da mineradora Vale (MILANEZ; 

LOSEKANN, 2016; SAMARCO, 2019). 

O rejeito de mineração da Samarco é composto por óxidos de quartzo e ferro (hematita, 

goetita e magnetita), pequenos filossilicatos (caulinita e mica) e óxidos metálicos 
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(principalmente SiO2 e Fe2O3 e também Al2O3, SO3, K2O, MnO, CaO, P2O5, CuO, ZnO, NiO) 

que são comuns em solos com alto grau de intemperismo (ALMEIDA et al., 2018; SILVA et 

al., 2016; VALERIANO et al., 2019). A grande desvantagem em armazenamento de rejeitos de 

minérios são os desastres envolvendo rompimento de barragens por serem as maiores estruturas 

feitas pelo homem na Terra, que podem liberar  os rejeitos e cobrir solos, sedimentos de rios, 

planícies de inundação, margens de rios, prejudicando a qualidade da água e matando biota 

(HATJE et al., 2017; ROCHE; THYGESEN; BAKER, 2017). Além disso, fortes tempestades, 

correntes marítimas, chuvas, ressuspensão induzida pelo vento e a condição oxidante dos rios 

de Minas Gerais pode resultar em uma mobilização dos elementos químicos (As, Fe, Cr, Cu, 

Hg, Pb, and Zn), que já estavam presentes antes do rompimento, para o sistema hidrológico 

contaminando cronicamente os corpos d’água (HATJE et al., 2017; PIMENTEL; DE LENA; 

NALINI, 2003; SANTOLIN et al., 2015). 

As falhas em barragem de rejeitos estão relacionadas a: i) galgamento (barragens de 

rejeitos são feitos de material erodível, e galgamento causará erosão), ii) instabilidade de 

inclinação (carga constante que causa deformação, até o ponto em que uma barragem falha 

parcialmente ou completamente), iii) terremoto (barragens são projetadas para resistir a 

terremotos, mas se o terremoto for maior do que o previsto, a estrutura pode ser destruída pelo 

tremor), iv) infiltração e erosão interna (erosão do material da barragem devido à passagem de 

água pelas áreas da barragem projetadas para permanecerem secas), v) estrutural (falha nos 

decantadores que drenam a água dos represamentos são uma causa comum), vi) fundação (falha 

na construção da barragem em uma superfície que não fornece suporte suficiente para o peso 

da barragem, como uma camada de argila sob uma barragem), vii) erosão (erosão simples de 

uma face de barragem, normalmente devido ao escoamento de precipitação que não é reparado) 

e viii) subsidência de minas (se a barragem for construída acima de uma mina subterrânea, o 

colapso do funcionamento da mina subterrânea pode levar à liberação dos rejeitos retidos) 

(ROCHE; THYGESEN; BAKER, 2017). 

A responsabilidade de fiscalizar as barragens de contenção de rejeitos minerais no 

Brasil é da Agência Nacional de Mineração (ANM), vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia e em Minas Gerais existe também a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) 

(ANA, 2018). Desde 2002 a FEAM vem desenvolvendo o Programa de Gestão de Barragens 

de Rejeitos e Resíduos para reduzir o risco de danos ambientais relacionado aos desastres nessas 

estruturas, seguindo as diretrizes das Deliberações Normativas COPAM nº 62/2002, 87/2005 e 

124/2008 (FEAM, 2017). As barragens são cadastradas no Banco de Declarações Ambientais 

(BDA) e passam por auditoria periódica de segurança que são inseridas no BDA. À partir das 



Introdução | 3 

 

informações do BDA, a FEAM elabora uma programação anual de fiscalizações, priorizando 

as estruturas que apresentam condição de estabilidade não garantida (FEAM, 2017).  

O rompimento de barragens tem causado sérios danos econômicos, ambientais e 

sociais em diversas partes do planeta (ROCHE; THYGESEN; BAKER, 2017). As partes 

afetadas incluem a própria companhia (prejuízo, perda temporária ou permanente de trabalho, 

rendimento, perda do valor de ações, danos a reputação, perda de investimentos, 

responsabilidade civil ou criminal, impacto na família, habitação e subsistência de funcionários, 

acionistas, investidores e financiadores), o governo (local e nacional), as comunidades locais 

(prejuízo, perda temporária ou permanente de trabalho, rendimento, impacto na família, 

habitação e subsistência), comunidades nacionais (dano a economia), consumidores e o meio 

ambiente (alteração nas características físicas e químicas da biota, erosão e contaminação das 

terras, mudança nas características da água e contaminação de águas subterrâneas, alterações 

na composição e comportamento das espécies) (ROCHE; THYGESEN; BAKER, 2017). 

No Brasil desastres com barragens de mineração em Minas Gerais ocorreram nos anos 

de: 1986 (Grupo Itaminas em Itabirito, com morte de 7 pessoas), 2001 (Mineração Rio Verde 

em Nova Lima, morte de 5 pessoas), 2006 (Mineradora Rio Pomba Cataguases em Miraí), 2007 

(Mineradora Rio Pomba Cataguases em Miraí), 2008 (Mina Casa de Pedra operada pela 

Companhia Siderúrgica Nacional em Congonhas e outra em uma mina de ouro em Itabira), 

2014 (Herculano Mineração, em Itabirito, matando 3 pessoas) (MILANEZ; LOSEKANN, 

2016), 2015 (Samarco Mineração em Mariana, matando 19 pessoas) e 2019 (Vale S.A. em 

Brumadinho, matando 248 pessoas e 22 desaparecidos).  

O rompimento da barragem “Fundão” (2015) e da barragem de Brumadinho (2019) 

eram classe III (alto potencial de dano ambiental devido à altura da barragem, volume do 

reservatório, ocupação humana a jusante, interesse ambiental a jusante e instalações na área de 

jusante) classificadas de acordo com o Conselho Estadual de Política Ambiental n.º 87/2005,  e 

tiveram sua estabilidade garantida pelo auditor um ano antes do rompimento (FEAM, 2014, 

2017). Esses grandes desastres envolvendo barragens evidenciam as falhas no licenciamento, 

manutenção e fiscalização das barragens do Brasil por parte das mineradoras e também pelo 

governo estadual e federal (MILANEZ; LOSEKANN, 2016). 

 

1.2. ROMPIMENTO DA BARRAGEM “FUNDÃO” EM MARIANA (MG) – O MAIOR 

DESASTRE AMBIENTAL DO BRASIL 
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No dia 5 de novembro de 2015, por volta das 15:00 horas, ocorreu o maior desastre 

ambiental do Brasil e o maior desastre mundial do setor de mineração devido a quantidade de 

rejeitos despejados e dimensão das áreas afetadas (BRASIL, 2017). Um dique da barragem 

“Fundão”, situada no Complexo Industrial de Germano no município de Mariana (Minas 

Gerais, Brasil) que retinha os rejeitos da mineradora Samarco Mineração S.A, se rompeu 

liberando em torno de 60 milhões m3 de rejeitos de lama contendo minério de ferro e sílica 

(IBAMA, 2015), ocasionado morte de 19 pessoas por asfixia, soterramento, afogamento e/ou 

politraumatismo (BRASIL, 2015a). 

Além das pessoas que vieram a óbito pelo rompimento da barragem, várias populações 

tiveram danos sociais, psicológicos e de saúde ao longo do percurso da lama, como moradores 

que tiveram suas casas soterradas pela lama em Minas Gerais (Bento Rodrigues, Gesteira e 

Paracatu de Baixo), e também as que tiveram suas principais fontes de sustento e sobrevivência 

afetadas (solos férteis, nascentes, áreas de pastagens e águas do Rio Doce para abastecimento 

de água e pesca) como os pescadores, indígenas, quilombolas, populações rurais e urbanas, 

produtores agrícolas e pecuários, agentes de turismo (MILANEZ; LOSEKANN, 2016).  

Os danos ambientais observados após o desastre do rompimento da barragem “Fundão” 

foram: geofísico (massa geológica e lama tóxica), hidrológico (rio, enxurrada com invasão de 

domicílios), climatológico (secura e pó) e meteorológico (pela magnitude e força) 

(VORMITTAG; OLIVEIRA; GLERIANO, 2018). Consequências hidrológicas cumulativas ao 

longo do tempo do colapso da barragem exportaram muitos sedimentos para o Oceano Atlântico 

(180 x acima da media mensal de exportação de sedimentos), provavelmente afetando os 

principais ecossistemas sensíveis, incluindo áreas marinhas protegidas como o Banco dos 

Abrolhos que se enquadra na zona de influência das plumas de rejeitos (MAGRIS et al., 2018). 

A causa do rompimento da Barragem de “Fundão” foi a liquefação que ocorreu 

inicialmente junto aos rejeitos arenosos que suportavam os alteamentos (POLÍCIA CIVIL DE 

MINAS GERAIS, 2016). Sendo assim, o rompimento da barragem “Fundão” foi de causa 

humana, devido a problemas que já haviam sido constatados quatro meses antes do desastre 

(BRASIL, 2015a). Os responsáveis diretos pelo rompimento da Barragem são a Samarco e sua 

acionista a Vale, os responsáveis indiretos e decorrentes de desconsideração da personalidade 

jurídica são a vale e BHP como acionistas e a responsabilidade indireta são dos entes federativos 

e das entidades da administração (BRASIL, 2015b).  

A liquefação dos alteamentos da barragem “Fundão” ocorreu devido a sete fatores: 1) 

elevada saturação dos rejeitos arenosos depositados na Barragem de “Fundão” devido ao fluxo 

subterrâneo de água e de nascentes no entorno, 2) falhas no monitoramento contínuo do nível 
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de água e das poropressões junto aos rejeitos arenosos depositados no interior da barragem e 

junto aos rejeitos constituintes dos diques de alteamento realizados, 3) equipamentos de 

monitoramento com defeito (piezômetros e medidores de nível de água), 4) monitoramento 

deficiente em virtude do número reduzido de equipamentos, 5) elevada taxa de alteamento anual 

da barragem (20m de altura / ano), 2x maior do que o recomendado, 6) assoreamento do dique 

02 e infiltração de água de forma generalizada para a área abrangida pelos rejeitos arenosos, e 

7) deficiência do sistema de drenagem interno da barragem (POLÍCIA CIVIL DE MINAS 

GERAIS, 2016). Os problemas de drenagem resultaram em grandes volumes de areia saturada 

adjacente à parede da barragem. Imediatamente antes do colapso, três pequenos terremotos 

exacerbaram a fraqueza estrutural da areia, iniciando o deslizamento do fluxo (AGURTO-

DETZEL et al., 2016; MORGENSTERN et al., 2016). 

Os danos socioambientais e socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem 

“Fundão” foram:  

1- Danos socioambientais: a-) patrimônio natural: recursos hídricos (córregos, rios, 

regiões estuarinas, costeira e marinha), fauna e flora e b-) patrimônio histórico-

cultural, paisagístico e arqueológico (BRASIL, 2015b).  

2- Danos socioeconômicos: a-) microrregião do impacto: economia regional, 

infraestrutura e danos humanos e b-) macrorregião do impacto: povos indígenas e 

comunidades tradicionais (povos indígenas Krenak, Tupiniquim, Guarani, 

pescadores artesanais, Quilombolas, ribeirinhos e outras comunidades tradicionais) 

(BRASIL, 2015b). 

 

1.3. O CAMINHO DA LAMA E A CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE COM 

ELEMENTOS QUÍMICOS 

 

O caminho da lama se iniciou como uma onda de grandes proporções atingindo a 

barragem de Santarém (que não se rompeu), Bento Rodrigues (um sub-distrito de Mariana que 

foi soterrado pela lama, dizimando vidas e desalojando pessoas), passou pelo rio Gualaxo do 

Norte (~55 km) até desaguar no rio do Carmo (atingindo Paracatu de Baixo, Camargos, Águas 

Claras, Pedras, Ponte do Gama, Gesteira, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e a 

Usina Hidrelétrica Risoleta Neves também conhecida como UHE Candonga). Neste, os rejeitos 

percorreram 22 km até seu encontro com o Rio Doce, aonde ocorreu aumento do volume, 

principalmente no trecho médio da calha do Rio Doce (desde a confluência do rio Matipó até a 

divisa MG/ES) acumulando sedimentos contando rejeitos de minério principalmente nas áreas 
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mais planas da margem. A passagem da lama pela calha do Rio Doce gerou danos hídricos, 

mortande de animais e interrupção do abastecimento e distribuição de água em vários 

munícipios ao longo do Rio Doce (IBAMA, 2015).  

A pluma de rejeitos passou por Povoação (Linhares, ES) e em 21 de novembro de 2015 

chegou na foz do Oceano Atlântico a partir de Regência, município de Linhares – ES, e 

prosseguiu no ambiente marinho se dispersando por um extensão superior a 10 km em 

diferentes localidades do litoral do Espírito Santo até o Rio de Janeiro influenciada por marés, 

chuvas, ventos e correntes marítimas chegando até Campo Grande (São Mateus, ES) (HATJE 

et al., 2017; MARTA-ALMEIDA et al., 2016; RUDORFF et al., 2018). A lama depositada ao 

longo dos rios permaneceu como uma fonte de ressuspensão de sedimentos, com a 

intensificação dos processos de ressuspensão costeira durante o inverno (RUDORFF et al., 

2018). O caminho percorrido pela lama de aproximadamente 660 km está esquematizado na 

Figura 1.  
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Figura 1. Caminho percorrido pela lama (~660 km) desde a barragem “Fundão” em Minas Gerais, passando pela Barragem Santarém que não se rompeu, Bento 

Rodrigues e desaguando no Rio Gualaxo do Norte, percorrendo pelo Rio do Carmo e Rio Doce, desaguando na foz 

 
Fonte: Google Earth
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Antes do rompimento da barragem o Rio Doce vinha perdendo condições de saúde hídrica 

há pelo menos 150 anos, devido ao desmatamento, urbanização, agropecuária (reflorestamento, 

lavouras tradicionais, cultura de café, cana-de-açúcar, criação de gado leiteiro e de corte e na 

suinocultura), agroindústria (sucroalcooleira), mineração (ferro, ouro, bauxita, manganês, pedras 

preciosas e outros), indústria (celulose, siderurgia e laticínios), comércio e serviços de apoio aos 

complexos industriais e a geração de energia elétrica (FELIPPE et al., 2016; PIRH DOCE, 2010). 

Apesar disso, o Rio Doce ainda era muito utilizado para o abastecimento da população e atividades 

produtivas (FELIPPE et al., 2016).  

Além das características físicas ocasionados pelo desastre, a lama de rejeitos espalhou 

diversas substâncias químicas por onde passou, originárias do processo de beneficiamento do 

minério de ferro (floculantes, coagulantes, hidróxido de sódio) e os minerais que estão 

naturalmente presentes nas rochas utilizadas para exploração do minério (DO CARMO et al., 2017; 

SILVA et al., 2016). 

Anterior ao rompimento da barragem, estudos observaram elevadas concentrações de 

elementos químicos em alguns rios pertencentes à Bacia do Rio Doce, concentrações essas que 

ultrapassaram o limite preconizado pela CONAMA 357 (2005) para águas utilizadas para consumo 

e irrigação. Um dos elementos químicos com concentrações mais elevadas foi o As (BORBA; 

FIGUEIREDO; MATSCHULLAT, 2003; PIMENTEL; DE LENA; NALINI, 2003; VAREJÃO et 

al., 2011) no rio do Carmo no município de Mariana – MG. O arsênio presente no Rio do Carmo 

em Mariana (MG) pode estar associado a mineração e a fábrica de óxido de arsênio que funcionou 

por décadas (utilizado como subproduto de minério) estocando-o às margens de riachos ou 

lançados diretamente nas drenagens contaminando solo e água da região (IGAM, 2013). Além de 

As, outros estudos encontraram concentrações elevadas de Mn (6 mg L-1) no rio do Carmo e Fe 

(0,5 mg L-1) no Rio Gualaxo do Norte (BORBA; FIGUEIREDO; MATSCHULLAT, 2003; 

PEREIRA et al., 2008). 

Os danos imediatos e tardios após o rompimento da barragem são incalculáveis, e há 

muitos estudos que relatam elevação das concentrações já registrados de elementos químicos em 

água, ar e alimentos. Após o rompimento da barragem “Fundão”, alterações em toda extensão do 

Rio Doce, com elevada turbidez na água (137 NTU e 53 NTU, respectivamente) no 1º e 2º ano 

após o rompimento quando comparado com o pré-rompimento (14,6 NTU) (Laudo Preliminar do 

IBAMA, p. 06) e altos  concentrações de elementos químicos, principalmente Fe, Al, Mn (IBAMA, 
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2015; QUADRA et al., 2019). Amostras de água coletadas antes e pós desastre no Rio do Carmo 

(Minas Gerais) observaram aumento na concentração de elementos químicos (Cd, Cu, Ni, Co, Cr, 

Pb, Zn, As) e o As esteve acima do permitido em todas amostras coletadas (SILVA et al., 2018). 

O Grupo Independente para Avaliação do Impacto Ambiental (GIAIA, 2016) também observou 

concentrações de manganês (5,3 mg L-1), arsênio (0,11 mg L-1) e chumbo (0,029 mg L-1) acima do 

permitido pela resolução 357 do CONAMA (CONAMA, 2005). Outros estudos também 

mostraram elevadas concentrações de elementos químicos em rios atingidos pela lama de rejeitos 

da Samarco (ANA, 2016; CPRM, 2015; IGAM, 2015; SAAE, 2015).  

Os problemas de saúde observados em populações atingidas pela lama de rejeitos levanta a 

suspeita que há uma associação com a exposição aos elementos químicos vindos da lama de rejeitos 

e problemas em saúde (MILANEZ; LOSEKANN, 2016; VORMITTAG; OLIVEIRA; 

GLERIANO, 2018). 

A contaminação dos rios atingidos pode ocasionar em acometimentos em saúde 

principalmente em populações ribeirinhas. Em relação aos impactos na saúde da população 

ribeirinha de Colatina (Espírito Santo, Brasil) houve aumento significativo na incidência de 

diarreia, febre e doenças de pele associados principalmente aos impactos no meio ambiente, 

interrupção do abastecimento de água, contaminação da água, aspectos psicológicos, sociais, 

biológicos e econômicos (ROCHA et al., 2016a). Em Barra Longa (Minas Gerais) também foi 

observado diversos sintomas gastrointestinais (diarreias, falta de apetite), dermatológicos (alergias, 

coceiras), respiratórios (alergia, tosse, falta de ar, rinite), osteoarticulares (dor nas pernas e 

câimbras) e neurológicos (dor de cabeça, insônia e ansiedade) (VORMITTAG; OLIVEIRA; 

GLERIANO, 2018). 

Regência, Povoação e Campo Grande, ~660 km de distância do rompimento da barragem, 

são regiões no estado do Espírito que tiveram suas principais atividades afetadas pelo desastre da 

barragem “Fundão”. Regência (distrito de Linhares) situada na margem sul da foz do Rio Doce, é 

uma vila de pescadores artesanais formada por caboclos e que também vive do turismo 

(prejudicado pela falta de fornecimento de água e a destruição da diversidade de parte da fauna e 

da flora), prática do surfe, agricultura e comércio (MILANEZ; LOSEKANN, 2016; REGÊNCIA, 

2019). Povoação localizada na margem norte do Rio Doce, a 5 km da foz, é outro distrito de 

Linhares aonde encontramos pesca, turismo e surf (POVOAÇÃO, 2019). A aproximadamente 80 
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km da foz do Rio Doce encontramos Campo Grande, no município de São Mateus (estado do 

Espírito Santo), outro local de comunidade pesqueira que foi atingido pela lama.  

Diante do cenário do maior desastre socioambiental do Brasil, e da possível exposição aos 

elementos químicos tóxicos pelas comunidades afetadas, é importante que seja feito um 

monitoramento da população. A avaliação da exposição tem como objetivo identificar indivíduos 

expostos e não expostos (AHRENS; PIGEOT, 2005). Quando verdadeiros fatores de risco a 

exposição são confirmados, medidas de proteção e monitoramento da exposição podem ser 

implementadas (AHRENS; PIGEOT, 2005). 

 

 

1.4. AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E BIOMONITORAMENTO HUMANO 
 

Na avaliação da exposição de uma população, pode ser feito a medição do agente de 

interesse em fontes externas e internas (AHRENS; PIGEOT, 2005).  

A medição de um agente externo deve levar em consideração as fontes de exposição (por 

exemplo, atmosfera, água, alimentos e superfícies) os locais em que o indivíduo percorre (por 

exemplo, em casa, no trabalho e no lazer), o tempo gasto em cada (isto é, padrões de atividade) e 

a suscetibilidade individual a este agente (por exemplo, devido a exercício físico, dieta, 

características fisiológicas e genéticas). Essas variáveis afetam a dose interna medida no tecido ou 

fluido humano e representam apenas uma fonte de exposição em um ponto no tempo. Medições 

ambientais externas são não-invasivas, menos dispendiosas, o número de agentes para os quais 

existem métodos analíticos é maior e a variabilidade da concentração de um agente no ambiente 

externo geralmente é menor do que a variabilidade intraindividual no corpo (AHRENS; PIGEOT, 

2005).  

Os dados de exposição interna podem ser considerados de dois tipos: dados de medição 

direta (medições de químicos em matrizes biológicas,  concentrações de estresse, pressão arterial, 

peso) e indireta (por exemplo, informações de questionários) (AHRENS; PIGEOT, 2005).  

As medições de químicos em matrizes biológicas (por exemplo, sangue, urina e cabelo) 

ou também conhecido como biomonitoramento humano, do inglês Human Biomonitoring é um 

meio eficaz de avaliar a exposição humana a poluentes (ANGERER; EWERS; WILHELM, 2007). 

O biomonitoramento de populações aos elementos químicos é importante uma vez que a toxicidade 
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de qualquer elemento químico depende de sua concentração, período e nível de exposição e das 

espécies químicas do elemento presentes no indivíduo (PARSONS; BARBOSA, 2007).  

No entanto, devido ao número de medições pequeno e a variabilidade da concentração de 

um agente no corpo ser frequentemente maior do que a observada no ambiente externo, uma ou 

algumas medidas podem não refletir a exposição a longo prazo devido ao metabolismo e 

eliminação ao longo do tempo. Apesar dessas limitações, as medições biológicas podem fornecer 

informações importantes sobre os mecanismos toxicológicos do agente e podem ser úteis para 

estimar os  concentrações de exposição recentes ou crônicos que têm baixa variabilidade ao longo 

do tempo e representam concentrações recebidas de todas as fontes de exposição, de modo que a 

quantidade total de exposição recebida é melhor estimada (AHRENS; PIGEOT, 2005). 

O sangue é uma matriz importante na determinação de mudanças na concentração dos 

químicos no organismo e no ambiente (BARR et al., 2005). A determinação de substâncias 

químicas no sangue reflete a concentração que está em contato direto com vários tecidos e órgãos 

do organismo (GUYTON; HALL, 2005). Além disso, essas mudanças podem ser prontamente 

avaliadas no sangue, pois o volume sanguíneo médio dos adultos (7% do peso corporal ou cerca 

de 5 litros) permanece relativamente constante para um indivíduo saudável que mantém um 

determinado peso corporal (GUYTON; HALL, 2005). Já as crianças possuem volumes de sangue 

menores do que os adultos, então alcançariam maiores concentrações sanguíneas de um químico 

após a exposição e absorção da mesma quantidade (BARR et al., 2005).  

A urina, assim como o sangue, é também muito utilizada em biomonitoramento e com 

maior facilidade de coleta, permitindo a coleta de maiores volumes (ANGERER; EWERS; 

WILHELM, 2007). É indicada especialmente para análise de produtos químicos não persistentes 

(substâncias químicas que possuem meias-vidas biológicas curtas), como alguns pesticidas, 

elementos químicos e drogas de uso atual (BARR et al., 2005). Além de refletir a exposição recente 

ao elemento químico, o sangue e a urina possuem valores de referência para os elementos químicos 

já previamente estabelecidos (WHO, 2015). 

O cabelo é outra matriz utilizada para se avaliar a exposição, de coleta fácil, não invasiva, 

de baixo custo, fácil transporte e armazenamento, o que o torna um atrativo para o 

biomonitoramento humano no que diz respeito à concentração de elementos químicos em 

populações expostas (BARBOSA et al., 2005). O cabelo nos dá a informação da avaliação temporal 

da exposição (de meses ou anos antes da data da coleta) a partir do princípio de que o cada eixo de 



Introdução | 12 

 

cabelo está continuamente em contato com a corrente sanguínea através da raiz de cabelo, podendo 

incorporar os químicos que circulam no sangue. Além disso, o cabelo possui afinidade com vários 

elementos químicos devido a sua composição rica em queratina, uma proteína que contem 

grupamentos sufidrílicos (tióis) (LEBEAU; MONTGOMERY; BREWER, 2011).  A capacidade 

de determinar a exposição temporal (ou passada) é baseada em dados que mostram que o cabelo 

cresce a uma taxa média 1 cm/mês (LEBEAU; MONTGOMERY; BREWER, 2011). Sendo assim, 

o primeiro cm de cabelo, perto do couro cabeludo faz referência à exposição do mês anterior da 

coleta (LEBEAU; MONTGOMERY; BREWER, 2011).   

No biomonitoramento da população em geral, os valores utilizados para comparação 

podem ser tanto os valores limites toleráveis como os valores de referência (VR) (KUMMROW et 

al., 2008). O VR é um valor derivado de estudos populacionais que determina a concentração do 

analito de interesse em fluidos biológicos a partir da análise estatística dos valores medidos. É 

usado para identificar indivíduos com nível de exposição ambiental aumentada (EWERS et al., 

1999; SCHULZ et al., 2007a). Grandes programas de biomonitoramento são os da Alemanha 

(German Environmental Survey - GerES) e dos Estados Unidos (National Health and Nutrition 

Examination Survey - NHANES) (KUMMROW et al., 2008). 

Na Alemanha o German Environmental Surveys (GerESs) são estudos de população que 

tem sido feito desde meados da década de 1980 (SCHULZ et al., 2007b). Os sujeitos são 

selecionados de forma representativa a partir de escritórios de registros regional em relação à idade, 

gênero e tamanho da comunidade (SCHULZ et al., 2007b). Três principais instrumentos de 

investigação são incluídos na GerES: biomonitoramento humano (HBM), monitoramento do 

ambiente doméstico e coleta de informações sobre vias de exposição e condições de vida através 

de questionários (SCHULZ et al., 2007b). Entre os componentes laboratoriais avaliados pelo 

GerES estão os elementos químicos. A média geométrica de alguns elementos químicos em sangue 

e urina são: As em urina= 3,9 mg L-1; Cd no sangue= 0,4 mg L-1; Cd na urina= 0,2 mg L-1; Pb no 

sangue= 31,6 mg L-1; Hg no sangue = 0,6 mg L-1 e Hg na urina= 0,4 mg L-1 (SCHULZ et al., 

2007b). 

A Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição (NHANES ou National Health and 

Nutrition Examination Survey) é outro programa importante de biomonitoramento, pertencente ao 

Centro Nacional de Estatística da Saúde (NCHS) que faz parte dos Centros de Controle e Prevenção 

de Doenças (Centers for Desease Control and Prevention ou CDC) (CDC, 2019). Esse programa 
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avalia a saúde e estado nutricional de indivíduos a partir de informações colhidas através de 

questionários, exames físicos e laboratoriais de mais de 120 componentes, entre eles os elementos 

químicos (CDC, 2019). A média geométrica dos elementos químicos em 2017 para indivíduos ≥ 

20 anos foi As= 7,58; Cd= 0,182; Co= 0,428; Pb= 0,346; Mn= 0,137; Hg= 0,318 e U= 0,006 mg 

Kg-1 de creatinina na urina e em sangue foi Cd= 0,297 μg L-1; Pb= 0,967 μg dL-1; Mn= 9,27 μg L-

1; Hg= 0,814 μg L-1 e Se= 196 μg L-1 (NHANES, 2017).  

No Brasil não existem programas de biomonitoramento e sim pesquisas científicas que 

avaliam a exposição aos elementos químicos através de estudos transversais, obtendo as 

concentrações de elementos químicos apenas uma vez na vida do indivíduo. Alguns estados do 

Brasil aonde podemos encontrar estudos de avaliação da exposição aos elementos químicos são: 

São Paulo (KUMMROW et al., 2008; KUNO et al., 2013; MONTENEGRO et al., 2006; NUNES 

et al., 2010; TAKEDA et al., 2017), Minas Gerais (NUNES et al., 2010), Rio Grande do Sul 

(NUNES et al., 2010; SANTOS et al., 2018a), Paraná (ROCHA et al., 2016b), Goiás (NUNES et 

al., 2010), Pará (NUNES et al., 2010; RODRIGUES et al., 2009; VALENTINI et al., 2016), Acre 

(FREIRE et al., 2014, 2015) e Espírito Santo (este estudo) (Figura 2).  

 

Figura 2. Avaliação da exposição aos elementos químicos em diversos estados do Brasil 

 
Fonte: Próprio autor 

 

As concentrações de Cu, Mn, Se, Zn, As, Cd e Pb em sangue no Brasil obtidas em pesquisas 

científicas variaram de 495-1578; 6,9-18,4; 68-245; 3518-12294; 0,1-3,2; 0,08-1,7 e 1,3-163 μg L-
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1, respectivamente (FREIRE et al., 2015; KUNO et al., 2013; NUNES et al., 2010; RODRIGUES 

et al., 2009). 

Estudos que avaliam a exposição aos elementos químicos após rompimento de barragens 

de rejeitos minerários são escassos na literatura. Ao invés disso, há os estudos em populações que 

vivem próximas a áreas de mineração, como por exemplo na região da aldeia Zlata Idka, na 

Eslováquia com teores de As e Sb (16,3 e 3,8 μg L-1 no sangue; 15,8 e 18,8 μg L-1 na urina e 379 e 

357 μg L-1 no cabelo de As e Sb, respectivamente) comparativamente muito maiores que a média 

da população, e com risco carcinogênico muito alto para a ingestão de partículas de solo, água e 

vegetais (RAPANT; DIETZOVÁ; CICMANOVÁ, 2006). Um estudo feito no México também 

avaliou a exposição de elementos químicos em crianças que vivem em locais contaminados por 

mineração e observou concentração de arsênio urinário (136 mg Kg-1 creatinina) e chumbo no 

sangue (11,6 μg dL-1) significativamente superiores aos encontrados em crianças que vivem em 

regiões distantes da área de mineração (34 mg Kg-1 creatinina e 8,3 μg dL-1 na urina e sangue, 

respectivamente) (YÁÑEZ et al., 2003). Além disso, nesse mesmo estudo foi observado aumento 

do dano ao DNA através do ensaio cometa, nas crianças expostas a arsênio e chumbo em locais de 

mineração (YÁÑEZ et al., 2003). 

Este primeiro estudo da avaliação da exposição de moradores Regência e Povoação 

(Linhares, Espírito Santo) e Campo Grande (São Mateus, Espírito Santo) banhados pelo Rio Doce 

justifica-se por poder prover dados em relação à exposição externa e interna a elementos químicos. 

Por fim, nosso estudo dará suporte a possíveis avaliações de risco e ações de secretarias de saúde 

locais para a redução da exposição da população.   

 

 



Objetivos | 15 

 

 

2. OBJETIVO 

Avaliar exposição aos elementos químicos em moradores Regência e Povoação (Linhares, 

Espírito Santo) e Campo Grande (São Mateus, Espírito Santo) abastecidas pela água da Bacia do 

Rio Doce, por meio da análise de sangue, urina e cabelo.  

 

Objetivos específicos: 

 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE E DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO 

DO QUESTIONÁRIO 

 

i) Variável quantitativa 

Medida da pressão arterial, peso, altura e índice de massa corporal (IMC) 

 

ii) Variável nominal 

o Nível de escolaridade,  

o Consumo de líquidos, alimentos marinhos, suplementos, vitaminas, medicamentos, cigarro 

e álcool,  

o Atividades na água (nadar, pescar, surfar),  

o Proximidade de indústria ou fábrica do local em que reside,  

o Se possui amálgamas dentários, tintura, luzes, reflexo, alisamento, doenças crônicas,  

o Sinais, sintomas e doenças após o desastre,  

o Informações sobre ciclo menstrual, quantidade de filhos, filhos com má-formação, abortos 

para mulheres 

o Perguntas abertas: 1- A que tipo de contaminação o Senhor (a) acha que está exposto?  2-

Tem algo importante que você gostaria de relatar e que não foi abordado neste questionário?  

 

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO   

 

i) Biomonitoramento da exposição recente 

Determinação de elementos químicos essenciais (Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Se, Zn) e tóxicos (Al, 

As, Ba, Cd, Hg, Ni e Pb) através da análise de sangue e urina, 

 

ii) Biomonitoramento da exposição passada  

Determinação de elementos químicos essenciais (Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mg, Se e Zn,) e 

tóxicos (Al, As, Cd, Hg, Ni e Pb) através da análise de cabelo,   

 

iii) Determinação de elementos químicos em água e alimentos  

Determinação de Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu e Zn em água e Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Se, Zn, Mg, 

As, Pb, Cd, Hg, Ba, Ni e Al em alimentos, 

 

iv) Ingestão diária de elementos essenciais e avaliação de risco de elementos 

potencialmente tóxicos 
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5. CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste trabalho mostram que houve a presença de elementos químicos tóxicos 

em altas concentrações na água e nos alimentos consumidos nas comunidades de Regência, 

Povoação e Campo Grande nos municípios de Linhares e São Mateus. A avaliação de risco mostrou 

que deve haver preocupação sobre possíveis danos na saúde relacionados a presença de selênio e 

arsênio em alimentos, mas não especificamente carcinogênicos. Sugere-se análise dessas amostras 

periodicamente para avaliar a possível continuidade da exposição dos moradores aos elementos 

químicos (arsênio, cádmio, manganês, ferro, alumínio e níquel). Além disso, estudos de remediação 

para redução da concentração dos elementos químicos, devem ser estimulados na área. 

Os achados relacionados à presença mais elevada de elementos químicos tóxicos, como 

arsênio e níquel no sangue e urina, denotam a exposição mais acentuada dos participantes, 

provavelmente pelo consumo de água e alimentos contaminados e que foram aqui estudados na 

ocasião da coleta. Sugere-se que se promova confirmação atual do diagnóstico e a assistência em 

saúde dos participantes para investigação clínica e eventual necessidade de tratamento. 

Os resultados das amostras analisadas de cabelo mostram que houve aumento na 

concentração dos elementos químicos arsênio, manganês, níquel, mercúrio, alumínio, chumbo e 

crômio no segmento do cabelo referente a novembro e dezembro de 2015 (momento do 

rompimento da barragem “Fundão”). Os valores estão acima daqueles encontrados para os 

segmentos correspondentes aos períodos anterior e posterior ao rompimento da barragem. Esse 

perfil observado retrata uma maior contaminação no momento do desastre. Ressalta-se novamente 

que na região em estudo o consumo de água e alimentos marinhos devem ter influência na carga 

corporal de elementos químicos tóxicos. 

Sugerimos que os participantes do estudo possam ser assistidos em relação a sua saúde, 

realizando novos exames para confirmar a possibilidade de contaminação atual e a necessidade de 

tratamento. Os resultados do presente estudo referem-se ao período das coletas em 2017. Isso quer 

dizer que atualmente os participantes do estudo podem ter maiores ou menores concentrações de 

elementos químicos no organismo. Estudos epidemiológicos poderão elucidar possíveis efeitos 

tóxicos decorrentes da exposição aos elementos químicos tóxicos e devem ser estimulados. 
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